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తెలుగులో. సాహీక్య సమాలోచక (గంగయులు భాల కక్కు_సగనున్న వి 

స్వతంతి సాహిత్యశ్నాస్త్ర (గ్రంథములు లేకపోగా సంస్క్భృతొదులలోగినై న పూర్తి? 

అనువదింపబడలేదు. ఇతర ఖొవలలోవలె ఆంధ సాహీత్యమ్ముపె సమ్మగ మెన కాను 

విమర్శ గంధములు చలువడకపోవుట మన దురచృష్టము. నున సాహీక్యనే శ్రలు తేన 

దృష్టి న్నై ఫ్ర (పసరింపచేసీ ఉదా త్తమైన నమాత్సలను నెలయింప బూనుకొసవలయును 

ఈవిషయమున చక్కని కృషిచేసి సాహీత్యాచార్యులు శ్రీ ముట్నూరి సంగమేళం గా 

ఆంధి)లోకమునకొక ఉ త్తమరచనను పిసాదించినారు. 

ఈ గంధమున శా స్రీ య పద్ధతిలో హాస్యరసళర్చ చేయబడినది, తెలు! 

సాహిత్యమును లక్ష్యముగా నిడుకొన్నదగుట నిది మనభాస కఫ్టూగ్వ మైనది ఈపున్న 

మునకు బహుమానమొసగిస తెలుగుభాహిసమితీని (పశంసిందు చున్నాము, ఈ (గ్రంధము; 

ఆంధ్ర సారన్వత పరిషత్తు పక్షయస |ప్రచురిందుటకి దయతో అంగీకరించిన (గంధక రగా 

యెడ కృతజ్ఞులము. ఉర్తమములైన బాల (ప్రజాసా? స్వములతో చాటు పండితసారస్యతము 
అ ద మం 

గూడ (ప్రకటించి ఆంధ్రలోకమునకు నేవకేయుచున్న పరివత్తునకిశ్లు విద్వాంసుల సహకాగః 

లభించుచుండునని విళ్యసించు చున్నాము. 

కారిణాంశరములచే ఈ గ్రంధమ్నుదణము. మిక్కిలి తరగా ముగియవలిసీ వళ 

నందున అచ్చు తప్పులు కుస్పతిప్పలు గా పడిసవి, ఇందులకు పొళకలోక్రమును క్నమిం 

గో రుచున్నాము. 

బుస విధేయుడు, 

_పొదరాబాదు ఫలిడాల హనుమంతరా 

జయ (శ్రావణము (పధాన కార్యదర్శి, 



న వు | 

నవ్వ-నేరని మనుష్యుడు నెదికినా దొరకడు. పకుప్రాయుడైన -నునుష్యుడు కూడ 

'వ్వగలడు. అదే అకనిలోగల నునుస్యత్వానికి చిహ్నం. కాని ఈ రకపు నవ్వు చాలావధకు 

గాతికమే గాని మానసికమెన నవ్వు అనిపించుకోదు. కోతినవ్వున్ను, ఆ నవ్వులో బుద్ధి మేళ. 

ంచి ఈండద్లు. 

కొన్ని విషయాలు చూచినపుడు, చేదా వినీనపుడు లేదా తలచీనపుడు ఆయా 

యాల్లో ఉండే వికారమ్సు నై పీత్యము వైషన్యుమ్గు అతివాస్తవికత్క అనహజక్ష్యమ్ము 

మొదలైన గుణాల హన మనకు నవ్వుపుట్టును. నవ్వురావటానికి ముందు మనకు .ఆనవ్వు 

ప్రట్రించు వి మును గురించి కొంశ పరిజ్ఞానము అవసరము, వస్తుస్థితి ముట్టుండుననీ స్ధితి 

రె క'పకిక్య un శతెలిసిననాడుగాని “నవ్వుజినింపదు. మనము "సస్తవిట్లుండుననియా చ, 

బుట్టున్నదనియరా ఎరుగుదుము గనుక నన్వెదమని విలియం. జాజి భెట్టు "చెప్పేను, మన 

కార్వానుభవము, జ్ఞానము ఊహ, తర్కమా -వెంద్నలైన సంస్కారములు నునకొక్ళ విషయమును 

హర్చి కొంత పరిజ్ఞానమును చే చేహార్చును. ఈ పరిజ్ఞానమే మనకు మనలను నవ్వించే వస్తువులో 

ళల వ్. శరన వెదకి చూపించి నవ్వించును, ఉదాహారణకు, ఒకవ్యక్షీ తన లాల్చీని 

యగవేసి తొడిగినాడను కొందుయు. అకనిని'చూచి నునము నవ్వెదము, ఆవిధముగా లాల్చీ 

కడగటం అనేది పరిపాటిలో లేని విష నము గనుకన్తూ అనహజమని మననునుకొనుకూ 

చేత్తనూ, నునలోకానుభవానికి విరుద్ధమైన దగుటచేకనూ నునము నన్వెదము. మన అను 

ఫవమునకులేదా సరిజ్ఞానమునకు న్ అనహజమని తోచనినాడు మనకు నవ్వురాదు. 

కసహజము-గానో వంకరగానో తోచినన్యూ అది విథివై పరీత్యమని గుర్తించిన చోటగూడ 
రవ్వ్వకు తావు లేదు. అట్టిచోట ని వై పరీక్యమకాడ నహజమే అని మనజ్ఞానము మనక 
బోధించును సహజమూ, “సంభావ్యయూ అయిన విషయము మన సానుభూరికి ప్నొతమె 
ఉండుటచేత నవ్వుచల్లారును. దారంట పోవుచున్న మనష్యుడు సాఠాత్తుగా జారిసడి చతికిల 

పడిన వెంటనే దబ్బున లేచి దులటుపుకొనుచ్యూ గబగబ నడచి పోయినచో మనకు మొడటనశ్ర్య 
వచ్చును. ఇందులో ఉన్న వాడున్నట్టుగా ఉండక నడున్తూ నడున్తూ కుదినుట్టముగా కూలబడీ' 
కుప్పగూలి నష్టై తిరిగి చటాలునలేచి, వెనుదిరిగి చూడకుండా ముందుక “పోవటం ఆకేది 
అక్యంతమూ ఆ ఆసహాజము, . క్రమ విరద్ధము, అనూస్యాము అగుటచేత మనకు "మొదట నవు 
వచ్చును. కాని వీకాగణాన్న అట్లాచతకిల పళ్ఞూడో . "అనిగాన్మి, 'ఏమ్మాత్ర 



కీ 
ఉంటుందో అనిగాని ఊహించే మంటే చాలు, నవ్వు పలాయనం వేస్తుంది. నకారణం-గా 

జారినట్టయి శే సాను భూతి జనించి, ఆపస్టితితో "తెపొటు ఎవరికేనా "సంధవామే అనిషించి 

నవ్వుచచ్చి, చెబ్బకూడా తగిలినదని -తెలిసిననాడు ఏడుపుకి తావేర్చుడును. తర్కానికిగాని, 

హీతుజాడానికిగాని నవ్వు నిలువదు. చివరకే చెహ్పిలంక్షు. మనబుడ్ధికి కూడా ఒక వికారం 

ఏేర్పడినప్పుజే. న నవ్వు పుట్టును. మనజ్ఞానం ఒక తుణంచెనక్కిి పస్తాయించి మనలను అజ్ఞానంలో 

విడిపెట్టి న నవ్విస్తుంది. 'బెర్టసన్ వాక్యాల్లో చెప్బాలంకే నునుష్యుడు యంశ్రవ్ గా 

వ్యవహరించిన నాడు నవ్వుకి "తావేర్చడును, 
వా. 
* 

ఏపరిస్థతిలో మనము నవ్వుదుమో అని తెలిసికొనుటకు ముందు ఏపరిస్థతిలోమనము 

సవ్వలేమో -శెలిసికొనుట చేలు. ఓ పనిగాన్మి ఒకవిషయముగాన్ని టా. వస్తువు గాని9 

ఒక ' నీశ్చిత మైన కోగూన్ని అనునరెం'చి స్థితిగతులు కలిగి ఉన్నంఠనే నేప మనకో 'చాటిపషట్ల 

సవ్వురాదు. "ఆ కంచు" పరిణామంలో : ఉన్న తీవిత్క పటిస్టత్క స్థాయత్వము మొదలైనది 
మనలను గంఫీరులుగా మార్చి, వమన" భావాలనాకర్షి ంచ్చి ఉత్సుకతను శ్చంశేపించి, ఇష్టైనీస్ట 

సంకల్నాదులకు ఎడమిచ్చుచూ వచ్చి, చివరివరకు ఒక ఉద్వేగ పరిస్థితిలో నున హృదయమును 

నిర్పును. "అథే క్రమపరిణామంలో తీవృోక తలవని తలంపుగా సన్నగిల్లి పటిష్టత హఠాత్తుగా , 
పట్టుజార్వి స్థాయిక్వములో అనుకొసనిరీతిగా_ సందెగ్ధత వీర్పడిననాడు మన గంఫీరత 

కేణోయి మనచే ఫక్కు-మని నవ్వించును. కాని యామాచ్చలో ఒక అనిష్టైశంకగాని, 

ఆపాయ నూజనగాన్స స్ఫురీంచిన? చోట నన్వురాదు. సరిగదా, ఏడుపురాకమానడు, 

వస్తుస్థితిలో వచ్చిన వికృతాభాస కాడ మనలను నవ్వించున్వు సవాజాని 

అసహజము-గాన్నో అనహజాన్ని నవాజముగానో భావించినచోట కాడ - నవ్వుపుట్టును. 

అలవాటులో వచ్చిన... .పొరపాటుకూడ . అమే నవ్వించును. _ పొరపొటుకి కారణంగూడ 

కొంత పారపాటుశగానే ఉన్నదని తెలినిననాడు నవ్వు మరికొంచెము ఆయువు పెంచు 

కొనును, ఈనవ్వు; అనగా మనము తెలివితక్కుువూా నడచి, నవ్వులపొాలై, మన తెలివి 

తేక్కు.వతేనాన్ని మనమే (గహీంచిననాడు వచ్చిన నవ్వు మన స్మృతిపభంలో నిల్చి మనలను 

మర్ష నవ్వించుట కుపయోగించునట్టిది. * ఇది మనలను నంస్కరించుుకు పనికివచ్చు నవ్వు. 

మానవ స్వభావంలోగల , ,వికారాలను కనిపెట్టి ట్రై నవ్వుట్క , నవ్విలచుట అానేవికూడ మనకు పరి 

పాటిగ్లా వచ్చుచున్న వే, మిథ్యాభిమానము, న పరత, అహమిక్క అనూయ మొదలైన 

గుకాలో ఉండే నిస్సారత్క కుత్సితత్య్వం, : అన్య్యాయర్క. అస్వభావికత్వం. వారాలు చ్లూచ్చి 

చ్లూపించి . నవ్వటం. నవ్విరచటంగూడ మన "మెరిగినజే. - ఈకకపు నవ్వు వ్యంగము న్యాక, 

యించి పుట్టును. - -.ఓకరిని ప్లాళన చేయుటకు ఈనవ్వు వజార్తయుధం; 



మనము పటాలున సమ్మ లేని విషయం విని నవ్వ లేము, కానీ చీఈనన్ర్య మాత్రం 

ఈకచూనదు. - అబే నమ్మలేని హాన్ని నమ్మించే ధోరణిలో చెప్పగా వింకే సవ్వక 
అటో 

మానళలము. 

6c అచటి విప్రులు మెచ్చరధిక విధ్యాహౌ” ఢి 
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అనే వాక్యాన్ని మొదటి ఉనికి ఉదాహరణగా తీసీకొంశ్సే రెండవ ధానికి 

“చాకి వానితోడ జగడాలు పడలేక 

. సీరిగలాడం పట్టుచీరగ మై ] 

శివ్చుడు తోలుగపి free కపట 

శారవుండు చీర సై క్ి 

అనే పద్యం : తీసుకోవచ్చు. - అట్లే అతి గంఫీరమైన' విషయాన్ని "చప ప్ప కప్పగా తేన్ని 

చెప్పినా, అతి "పే ఇలవ-మెన విషయాన్ని మరీ గ శుక్నినా నవ్వు ర్తమానదు.. స్వ్రన్ 

గంధీరయొన సంగతి చెప్పునని ఆసీంచిన చో 'ట్క అన్య సాం ర మట శసుంటీ 

నవ 'అగదు.' ఉదాహరణకు ఈ' (క్రంచిదాలు 

కళ సకల తీర్ణమ్వలందు నకల యజ జ్ఞంబుల క 

త్లలు నార కన్న అతు 

మంత ఏజలముకన్న మంగలి దాము. 

విశ షదాభిరామ వ వినుర'వే వో 

* శివ్రుడదింని ఛటరునించుటు ' 

రవిచందులు మింటనుంటు శాజివాతుం 

డవిరళముగ “శేషునిె 

బవళించుట నల్లీ బాధ పడలేకోనుమా. ₹ 

ఒకరిని నవ్వమని శాసించలేము! కాని నన్వవద్దని'' జాసీంచిన్నా ' నవ్వకూడదని 

భీష్మించుకొని కూర్నొనినా నవ్వురాక మానదు. మన, పట్టుదల "ఎంత తీవ్రంగా ' ఉంటు 
అంతకు రెట్టింపు తొందరగా నవ్వవచ్చే సన్ని'వేళం యిది. అనలు మన ' నవ్వుకి కొన్ని. 

' చోట్ల ఆర్థం. పర్ధం లేకపోవటం కూడ కద్దు. ఓ "చెవిటి మాగ ముక్కలరి వంటి వారినీ 

చూచి నవ్వటం "ఈ రకము. _ పిచ్చివారి చేష్టలు, చెవిటివారి మాటలు తోరిగబోతు (లో 



£ 

పోలు నవ్వదగివవి కావని “తెలియని మనుష్యులెందరో ఉన్నారు. వీధిలో బోయే కుక్కను 

కరంతో కొట్టి “కంయో మనిపించి నజ్వే కర్కవాళ్లను మనము చూన్తూనే ఉంటాము. 

అఆల్లరిచేప్కి ఆల్లరిచూచ్చి ఆనందెంచే ఘరానా వ్యక్తులు మనలో లేకపోలేదు... ఆడవాళ్లని 

చూచి నక్వే ఘటాలు కూడ మనలో ఉన్నారు. కాని యివేవీ గంఖీర్నులెన వారిని 

నంస్కా_రు-లెన వారిని ఆ .మ్మాత్రమో యా మాతక్రమో తగు మనుష్యుల మనిపించుకొన్న 

వారిని నవ్వ నివ్వువు కారణం, ఈ నవ్వు బుద్ధిమాంద్యము, (కార్యము 

వృాడయరాహిక్యము,  కుత్సితత్యము మొదలైన గుణాలవల్ల జనించే రకము కానటమే, 

ఇది సంఘానికిగాన్కే వ్యకి కిగాని శేయాడాయక' మైన నవ్వుకాదు. ఈ నవ్వుకి కారణ మైన 

వికృతి లేక ఆ సంగతి ఆెసీ సణము నవ్వదగిన వస్తువులో . కంకు నవ్వే న్యక్ బోనీ 

స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. 

నవ్వు ఒక శారీరక పంకిియ. మన మనః ప్రనన్నతను బయటకు వ్యక్త ముచేయు 

పౌధనము. జసిపిల్లు నవ్వులో మనకు గొజరించేది వారి మన్మపసన్నతయే. నవ్వుతూ 

ఉన్న ముఖముద్శి (ప్రసన్నచిత్తానికి ద్యోతకము. అందుకే అధికారులు ఆజవాళ్లు అచ్హే 
నవ్వకూడదని శాసింపబ్యక్రారు. ఆ అదునుచూచి. అనువుకని "పెట్టి, చనువు చేసుకొని? సక్రమంగా 

నడువనల'నే వారిని అకొమ పంధాలోనికి మరలించే స్వ్యపయోజనపరులై న వ్యక్తులు కొందరుండ 

వచ్చునసే భయం ఈ శాసనానికి మాల, అస్తు నవ్వు ఒక 'సామాజిక మైన గుణము. దీనికి 

పాం కామికదోషం, లేదా గుణంకూడ ఉంది. 'బెర్లనస్ (వ్రాసిన (పకారం ఒక మనుష్యుడు 

మరొక మనుష్యుణ్ణి చూచే నవ్వుతాడు గాని వేరేచోట నవ్వడు. ఏకారణం చేత్ననైన 
మానవేతర పదార్దాలు చూసీ నవ్వినట్టయిత్కే ఆయాపట్ల మానవత్యాన్ని ఆహాదించిగాని, 

@ వరి క్ర య వో 

తదాభాన గుక్తించిగాన్స్ని తత్స తి చెంత సాదుపివల్లగాని సవ్వునని ఎంచవలెను. ఒకరు 

నవ్వుతూ ఉండగాచూసీ వేరొకడు నవ్వును. అందుచేతనే ఎవనై్నైనా “హీళ్లనచేసి 
మనతోపాటు వారినిగూడ నవ్వించి సంస్క_రించ గలుగతున్నామని . బెర్షసన్ వాదములోని 

ఇ * భే 

సారము, 

హర్ష మునకు  చాహ్యచిహ్న మే నవ్వు, అనీ కొందరు 'వేదాంతుల ' సిద్ధాంతము. 

కానీ వారిమతంలో ఊపహానప్శాత మైన వస్తువు లేక విషయముగూర్చి వివేకముగాని విమర్శ 

గాని అవనరము అయినట్లు తోచదు. (ప్రారంభములో కడుపునిండా పాలు తాగిన బిడ్డ 

నవ్వి, కంిమంగా ఆనవ్వును అలవాటుచేనుకొని తరువాత అజేవిధంగా శారీరక ఫుష్టితో 

మ్ మానసిక పుష్టి కలిగినప్పుడుగూడ నవ్వటం అలపసరచుకొనునని ఏకాననాదుల నుతము, 



స్మా 

ర్ 
చీన్న ప్పటి నవ్రషజున నరనరాలో జీర్ణ చ్చి నంస్కా_రపూోోయమై మనకి ఆనందమూ నిండూ 

కలిగినప్పుడల్లా అలవాటుగా మనముఖంలో ఉండే నరాలను కదిలించి నోరువిప్పించి, 
బయటకు వ్యక్షం అవుతుందని ఈసిద్ధాంతానికి పరమార్థం. మనమస్తిష్కంలో ఈఊం'జేరక్షం 
కొంచెము గెడ్డగ్ట్టై. రుధిర్గ్యపసారము మందగించి నరాలన్ని చలించి నవ్వుని ఉదయింప. 

జేస్తాయని శారీరకి' కాాప్రృబజ్ఞుల వాం. కాని ఈ (ప్రమాదం ఎందుకు వచ్చిందో, ఎందుకు 

వస్తుందో: నవ్వించే వస్తువులో ఉన్న ఏగుణము మనల్ని యింతగా బాధించి: మన మనీహ్కుం 
లో ఉన్న రక్తాన్ని గడ్డకట్టిన్తుందో వారు చెప్పరు. అయినదీ కానిదీ అన్నీ ' అవచేతనానికి 
(Sub-conseincs) ముడి బెట్టడం మనస్తత్వ క్యాస్తృజ్ఞాల లక్షణం. మనహృదయంలో ఒక 

భాగానికి అవచేతనమని “పీరు. సంఘానికి వెరచి నీతిబాహ్యము, ధర్మవిరు్టము, అలౌకికము 
అసభ్యము అయిన భావాలను మనము తటాలున వ్య కము చేయలేమనిన్నీ అట్లు అవ్య క్షము-గా 
ఉన్న ఆభావాలు అవచేతనలో అడోగిమడగి ఉంటాయనిన్నీ, అవి అవకాళం చూసుకొని 
కలలోనే కళ్లలోనో, కవిత్వంలోనో కనీనం నవ్వుల్లోనో వ్యకమాతాయనిన్నీ వీరిసిద్ధాంతం 
మనకు 'వేరొకరిపె 'ఉన్న అనూయా ద్వేషాదులు ముఖంముందు న్నష్టంగా- వెల్లడించడానికి 
వీలులేనివిగా ఉండీ వ్యంగ్యంగాని”, "వేళాకోళంగాన్నో 'వెక్కి.రించినట్లో మనచే నవ్వించి 

వ్యకృమవుతొయని "వీరి నమ్మకము కాగా ; నవ్వు మనము మనలో యిముడ్నుకోలేని 
అనూయాదులను బయటకు. వెలిగంక్కే. సాధనమని వీరి తాత్పర్యము. కాని మనకు అందరి 
మిద అనూయ ఉండదు. ' అనూయచేతనే మనము నవ్వము. (పేను కలిగినచోట కూడ 
నవ్వుదుముః విలియం మేక్షగల్ (ప్రకారం, మనము ఏడవవలేక నవ్ర్యుతాము. ఏడుపునుండి 
కొంత విశ్రాంతి కావలసీ నవ్వుతాము. నవ్వు ఏడుఫును' మరిపించి సుఖపెట్టే ఏర్పాటుతో 
వచ్చిన దైవికమైన వరము. మానవుడు 'సానుభూత పరుడు. -చిన్నతనంలో-నే ఏడవటం 
"నేర్చుకొన్నవాడు. ఆ అనుభవాన్ని దూరం చేసుకొనే వేరొక సాధనంగా నవ్వుని 

అలవర్చుకొన్నాడు. _ 'తా-నేడవలేక నప్వబోయి వేరొకరిని హీళనచేసి ఏడిషించి తాను 
నవ్వుకోవటం కూడ యితని లక్షణమే. నవ్వు ఒక ఇటలాంటిది. మానవుని సహజ 

(ప్రవృత్తుల (108610018) లో 'నవ్వు ఒకటి. ' దీనికి జేదనతో వైరం అనే 'విపరీత సంబంధం 
కూడ ఉంది. 'ఒకరిని నవ్విం చేది వేరొకరిని ఏడిపించేదాగా కూడ ఉండవచ్చు. నవ్వు 

ఏడుఫుని మానిపించే అస్హ్రమని, "తెలిసికూడా మరొకరిని ఏడిపించటానికి నవ్వునే (ప్రయో 
గించటం ఆెనేది విషాన్ని ముందుగా ఉపయోగించడం వంటిది. ఒకరిని ఏడిపించి అయినా 

నరే సంన్క_రించి 'సంఘంలో పదిమందిని నవ్వించి సుఖపేమ్లే నదుద్దేళముతో . (ప్రయోగించ 
' బడిన నవ్యష పంచదార మెదిపిన కై (నా మృాత్రపంటిది, 
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మన ఆలంకారికుల పరిభాషలో నవ్వుకి హానదుని పేరు. తవాగంగాడి నెక్ళతు 

ను చూచినందువున కలిగిన చిత పికాసము హోనమూ అని నిర్వ-చింపబడీంది. * ఎవరెన్ని 

చెప్పినా ee నవ్వురావని భావము. ఈ హోనము ఆరు రకాలని మన శ్యాస్త్రజ్ఞాలు 

(ణించేరు. చిరునవ్వు, పలువరున -చూాపిన ననవ్వు చప్పుడయే సనమ, శిరః కంపనతోకూడిన 

వు, కన్నీళ్లతో సహా వచ్చిననవ్వు- కాళ్లుచేతులు'కొట్టుకొనే నవ్వు, అని ఆరింటిని 

చెప్పి యిందులో మొదటివి శండే ఆ త్రమమైన హాన మనన్ని ఆఖరివి ఇంహూ అధమ మైన 

నికి మధ్యవి మధ్యమాలనిన్న్ని మనవారు చెప్పేక లోకంలో సాధారణంగా మనం: 

నన్వే "నవ్వుకి, సాపిత్యగకంగా అనుభవించే నవ్వుకి చాలాతేడా ఉంది. లౌకికమైన, 

క నవ్వులో ఆహంకార 'మనుకారాలు, స్వార్థం మొదలైనవి మేళవించి ఉంటాయి సాహి 

తక మైన న నవ్వులో యీ గుణాలుండవు. ఆ నవ్వు నిస్స్వార్భమై ' ““సవుమేతి పర న్యేతివా” 

అనే రకంలో నిల్చి శకేవలమూ ఆనంగ ము అవధిగా కలిగి ఉంటుంది. 

మన రనశ్యా.ప్ర్రములో ఆనందానుభూ+తి.సే లమ్యముగా కొని రస సిద్ధాంతమును 

పిస్తరించచి చర్చించిరి. రసాను భూతిని. (బ్రహ్మానంద సహోదర మని అంగీకరించిరి: ఆనందాను 

భూతి-నే కలిగించు వాసము కూడ రసమగామారుననిన్నీ, రసొను- భూతినిచ్చుననిన్న్టీ'' మన 

వారు చెప్పిరి కా-గ్యా యుంకొకాంవరికై నా దుఃఖము కలిగించు హానము ఉత మకోటికిజెందు 

పహాసము కాదని మనసిద్దాంతము. అందుకే మనకి అధి శేపకావ్యాలు, - అపహానపూరిత మైన 

(గహోసనాలు. ఫీాల్ట' నతోనిండిన ఆనుకరణర నలు, వ్యంగ్యము "నాత్ర యించి 'వేళాకోళయు 

చేయు సాహిత్య: కృతులు తక్కిన 'పోళ్చాత్య 'పాహిత్యములల్లోీ- వలె తడవూా"నే' దొరక 
డానికి తగినన్ని లేవు మనవారి హాస్యము" ఒకరిని బాధించదు. మనల్ని నప్టించక మానద్యు 

నవ్వు మానవసంభాన్ని,. జాతిని వ్యకి నిాడ సుఖంగా నడిపించే సాధనం అని మనవారు 

గుర్పించేరు.. మన దుఃఖాన్ని విన్మ రించ డానికి. మన పొరపాటు దిద్దుకోవటానికి మర్ మన 

వళంగాని వాటినిచూసి, ఎంత నేప ఏడుపేనా అనేస్కి కొంతలో కొంగ నవ్ర్యునరి పెట్టు 

కోడానికి, మనచుట్టూ ఒక (ప్రశాంత మైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి నవ్రషని మించిన 

సాధనం మరొకటిలేదు. నవ్వు ఏడుపులేవి మన. (ప్రొధమికానుభూతు లైన సుఖదుఃఖాలకి 
(ప్రత్మిక్రియలుు సుఖాన్నికోరుదుము. దుఃఖాన్ని వద్దందుము. వద్దన్నా వచ్చిపడే దుఃఖాన్ని 

దిగ్యమింగ-డానికి అనువైన అనుపొనం నవ్వు దుఃఖాన్ని తాత్కాలికంగానెనా సరే 

సుఖంగాన్నో సుఖాభానగానో పిరాయించగల శ క్త నవ్వులో న్నది. ఆనవ్లు నవ్వు లేని 

న్యక్షి ఈ జీవితమే దుర్భరం. అతని (బ్రదుకు ఎప్పుడూ ఏడుపే; అకజ్ణిచూన్తే అందరికి నవ్వే. 
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సాహీత్యకయమెన నవులోగూడా తరతమ ఖభేధాలు- లేకపోలేదు. ఆలంకారికుల 

నుర్వాదలో శేవలయూ భౌతిక మైన నవుర్ష అధమం. వేరొకరికి కష్ట్రంకలిగించే నవ్వు మధ్యమం; 

అంధరికీ సుఖించే కూచ్చే నవ్వు ఉత్తమం... మరొకలాగున చెప్పాలంటే. స్వార్గవ్రూరిక మై 
సంకుచిత హృదయంలో జనించివచ్చేనవ్వు అధమకోటిదనీ. అనూయా '" జ్వేషాదులతోనో. 
మాత్సర్యాభిమానాలతో నో (పేేపింప బడిన - నవ్వు మన్యమ తరగతిదనీ నిసా 

ర్ధమె, నకల _జనానుమోదమై, (ప్రియమె నిలువగలిగే నవ్వు ఉత్తమ స్టాయికి 

జెందుననీ చెప్పవచ్చును. 'భేకరీ వాక్యాల్లో, అకి ఉత్తమమైన హాన్యం 
మనకి యికరులపట్లు అంెకే నవ్వదగిన వస్తువుపట్ల కొంతదయ కొంత కరుణ కలిగిస్తుంది. 
కొని ఈ సిద్దాంతము మన రనసిద్ధాంతానికి సర్వధా విరుద్ధము. కరుణకీ హాస్యానికీ పొత్తు 
కలవదు. ఈ విధమెన్టవై వాహిక (శ్రాద్ధవిధానం బొతి-గా అనై జ్ఞానికం అస్వాభావికం 

కూడ, కరుణ లేక శోకం, అనేదిచిక్త వై క్లుబ్యానికిపేరు. హానం చిత్తవికా సానికెపేరు, 
విళ్లథత్వాన్నో, వె క్ల బ్యాన్న్నోక అనుభవిన్తూ బరునెక్కి_ఉన్న చిత్తాన్ని వికసింపజేసి బరువుదింపి 
తేలిక్ష-గా నవ్వించే హోస్య విధానము రననహ్థ్రలైన మన కవీశ్యురులకలవాటుగా వచ్చినరచనా 
విధానము. వోస్యానికి తోడు భక్తి వాత్సల్యము మొదలైన భావాలు "మేల్కొౌ_నవచ్చును 

గాని దయా భయ జుగుప్పాదులు మేత్యో-వు? - ఒక .కంట ఏడువూ, నేరొక కంట నవ్వూ 
కలిగించే ఫాల్ స్టాఫ్ వంటి పాత్ర ఆ పొఠగగయమెన హాస్యం వంటి ఉత్తమ హాన్యం, మనకు 
లేవని ద్వి జేంద్రలాల్ రాయి గారు చాపోయినారు. కాని ఫాల్ స్టాఫ్ను గురించి చివరివరకు 

చదివి (అయ్యో పొపం % అని ఒక నిట్టూర్పు విడిచినామంకే అది అంతకుముంటే ఆపాత 

యడల మనకు కలిగిన _పేమభావానికి ఫలితంగా పర్యవసించినదేకాని 'వేరుకారణం చేత 
వచ్చినది కాదని గుర్తించవ'లెను. (ఆలంబనంపట్ల ైపేమను జనింపజేయునట్టి నవ్వే నవ్వు? అను 

రామచంది శుక్ల పండితుని సిద్ధాంతము మన రన సిద్దాంతమున కనుకూల మెన నీద్ధాంతము, 

ఈ దృష్టితోనే మన వూర్వకవులు ఉషహసించదలసివచ్చిన చోట్ల ఆ ఉఊపహాసప్మాతయమెన 
విషయములోని వికృతిన్మి సర్వజన సాధారణమైన ఒకలోపము7ా (శ్రదర్శించుచూ ఏఒక్కొ_రికి 
నొప్పికలుగని విధముగా హోస్యమును నిర్వహించుచూ వచ్చిరి. కుకవి నిందలోకాడ దురుసు ' 
తనము వ్యక్కము గాకుండుటకుగాను, శిల్చ నె సృణ్యము పె వున దృష్టిని ఆకర్ష ంచుటకు 

ప్రయక్నించిరి. అపహానించినా అధిక్షేపించినా వీర రసాంగముగా స్వీకరించి నిర్వహించిరి. 
అదిగాక ఇట్టిచోట్ల ముఖ్యమయిన భావము ద్వేషమృు హాసము దానిని పచ్భన్న ముచేయుటకు 
వచ్చిన సంచారి భావము కాని చేరుకాదు.. కనుకొనీ యిది శుద్ద 'హోస్యముకాదు. అట్లని 
నునఛారికి సంస్కార (ప్రియక లేదనికాని; ఉససాసించి సంన్క_రింఛచుట ఎరుగరని కాని 



న్ 

కలసరాదు, వ్యక్ శ్రీశ్రీ బదులుగా జాలీనే (గహీంచీ, అసహాసా శ్ర మైన లోపము 

అంటగట్టి లేదొ అట్టిలోపము మనవస్యఖావాన్నే అశ్రయించిడన్న దుర్గణన 

అన్యోప్త స లలోనూ అక్యుక్త లలోనూ షక్రోక్పు లలోనూ, వ్యాబీ''క్స క్షణోసూ, 

చూూలిముననూ హాస్యము ధ్యనింపటేని సంస్క_రించుటకు జేసిన (పయక్నము ట్ర 

సవారలో. గోచరించును, మన పూర్వులు శా స్త్ర మెరసదురు, లోక నె 

మానవ న స్వభావమును వారు గుర్తించిరి, మర్యాద న సలివరుచుకొనిరి తప్పు కడగని 

కప్టుతేడివి చూపగలనేర్పు సంపొచించీరి, నవ్వి న నవ్వించగలి (పేమి౦చీ సంస 

నై ప్రణ్యమ చూషీరి. విద్ధహాస్య మే వారి లక్ష్యము, అధే అత్యుత్తమైన హోన 

శాస్త్రము, 



హాస్యరస సమక 

మన జీవితము సుఖదుఃఖాలే అనుభూతిద్వయంతో (ప్రారంభించును. సీ 

పిల్లల నవ్వుఏడుపుల్లో యీరెండు అనుభూతులే మనకు వ్యక్తములగును. కాని రాను 

రాను నునం సపెరుగుతూన స్ప కొలదీ, నమన సంబంధ సాసాచర్యా న్దదు విస్తరించిన 

కొలదీ మన ఇచ్చాజ్ఞాన కయాళక్తలుకాశ వరి ల్లినకొలద్మీ "చానా స్థవిషయనై విధ్యమును 

పుఠన్క్మరించుకొని ఆంతరంగిక ములెన  సుఖదుఃఖానుభూ*తులుకాడ భంగ్యంతరములు 

చూపును. ఓచోట దయ ఓచోట కోపము ఒకరియందు పిన్కు ఒకరి యందు 
అనసూయ,  ఒకసనిలో ఉత్వాసామ్ము  వేరొకటనిన అనస్యాము ఇట్లనేక రకము 

లైన భావములను అనుభూతికి తెద్చుకొనుట మనవులవరుచుకొందుము. వా న్తవానికీ భొవము 
అన్నియు, మూలమున సుఖానికో దుఃఖానికో నంబంధించినవే. పేమ ఉఊత్నాసహమ్ము హోనము 

వంటి భావాలు సుఖవర్లనునకు జేందినవయినచో, దయ, భయము కోపమువంటివి దుఃఖ 
వర్ణమునకు జెందినని. ఈళావములు మసప్భృాదయగ గతము లె నిలచి, మనజీవితమునకిొక 

ప్రగతినిచ్చి, మనశీలమును నిర్మించి మనసామాజికి' ధార్మి కాది స్యవస్థలకు ఫునాదులై ఉండును, 

ఇట్టిఫెవములలో ముఖ్య మెనవాటిని కొన్నిటిని ఏర్చి వన ఆలంకారికులు స్టాయిఫావములని 

"పేర్ర్మొ_నిరి, అస్థాయి భావేశరములైన భావములను సంఇారిఖభావములని mee భావము 

స్థాయిఅయిననూ క సట రసాక్కకానుభూతిని ఇచ్చుటకు మాణే9ము సమర్థ మైనడే 
స చెప్పిరి, ఈ రనసఫర్మయోగి త్వా చ్భా వాదిప్వపి రసత్వమ్ూ అనిన్నీ pram 
వీన్లో స్తీ రసోనఫావో రన వర్దితేః * అనిన్నీ చెప్పి రనభావాలకి పరస్పర సంబంధాన్ని 

అంగీకరించారుకూడ. 

హాసము ఒకస్థాయిఫావము. అది నంచారిగాకాడ మారవచ్చును. భావమేదై 
ననూ స్థాయిఅని పీలబ చేందుకు, సాప్ వాత్యశాస్తాన్ని అనుసరించి జానికి కావలసిన లక్షణాలు 
స్తు, కావ్య'నాటికాదులు. చదివినపుడుగాన్తి చూచినపుడుగాని, వినినప్పుడు గాన్ని 
ఆద్యంతకాలమూ మనహ్ఫదయములో మేలని కియాశీల మై, నే సాయిగా నిలచుట మొదటి 

లక్షణము. కకం ఆ ప్రబంధం స్టీరత్వాదమి సాం 1 స్టాయిశ్వమ్ * అని 
" పండితరాయల వాక్యము, అచేనమయంలో తనతోపాటుగా ుల్యోన్నఫొవాల్లో అను 
కూలమైననాటిచేత పుష్టి జెందుకూ, (క్రతికూలమెనవాటి పాతి క్రియగా మరికొన్ని అనుకూల 
ఎమెవభావాల్ని ేరేపించడం అనేది కెండవ లక్షణము. ఈశండు లత్షణాలుగల భావం 
స్థాయి అనిఫించుకొంటుందనీ, రసధళను పొందుతుందనీ, భునఆలంకారికులు నిర్విచించేరు, 
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లగ నస్య స్థాయిక్వ్టం నామ నజూతీయ విజాతీయానభిభూతతయా యావదను$వ మవ 

ఫానంో ఆఅేవాక్యాని కిజేతాత్చర్యం ఈరకమైన గుకాలుగల సాయిఖా వాలు తొ మిది 

ఆని నునవారి పిగణన. అశేవి అని అంటే చెపిన 

“రతిర్దాసళ్ళ్చ నోక కళ్ళా (కోధో తా హొభయంతథా 

జుగుప్ఫా విస్కయ క్పేళ్ళ మపషా( పోక్వాః శమోపిచ* అని 

రతి హాసాదులు ఎనిమిదింటిని మొదట చెప్పి బొడ్డు తువ్వరిగా , శమము కూడా కలిపి 

తొమ్మిది అని చెప్పడం చూస్తే ఈ సంక్య శేవలం ఉపలక్షణ మాత్రమే అనిన్నీ భక్షి 

నాక్సల్యము వంటిజేవో ఇంకా మరికొన్ని ఉండవచ్చుననిన్నీ మనం. (గహీంచవచ్చును,. ఏడి 
వెట్లున్నా హానయు మాత్రము చెప్పబడిన స్థాయి భావాల్లో ఒకటిగచా ! దానిలక్నుణం, 

“ఆత్మనః పర స్వెవా య్వేషభాసపాకార వికార ప్ అంకారా న్స పష భఖ హా కుబ్బ్దతాదయ 

౯ జన్యమనో వికారోవానః” అని అంపే మునలో/గాని యితరులలోగాని 

ఉండే వికృత వేషభాపాలంకారాదులను చూచినప్పుడుగాని, * వినినప్పుడుగాని నున 

హృదయంలో జనించే భావానికి హాసమని"పేరు ఈ హానము అనే భావాన్ని వ్యక్తం జేసే 
చాస్య చిహ్నము నవ్వు అది ఆమ రకాలని నెనుక చెప్పితిని. ఆలంకారికుల వాక్యాల్లో 

వాజి లక్షణాల ఇవి “స్మి తమిహా వికసన్న యనం, కించిల్లక్యుద్విజం హసితం, మధురన్వనం 

విహాసికం సాంగశిరః కంపముద్ధసితం, అపహసితం స్మాసాకుం, విక్షీపొంగం భవత్యతి 

సహాసికం.* అని ఇందులో మొదటివి ₹0జే ఉత్త ములలో ఉంటాయని మన వార్ని ఆశయం. 

ఒక భావము మరొక భావాన్ని పేికేపించవచ్చు, లేదా ఒక భావాన్ని పురన్క_ 

రించుకొని వేరొక ఫావము "మేల్కౌనవచ్చు. ఇట్లు అనుషంగికంగా వచ్చిన భావం (ప్రసంగ 

వశాత్తూ నంచారిగా వ్యవహరింపబడుతుంది. భయము శో కాన్ని మేల్యా._లుప వచ్చు. అన 

న్యాయు నిశ్వే కాన్ని శేకెత్సింపజేయువచ్చు “(పేమ (రతి హాసాన్ని (పోత్సహించ చ్చు. 

ఇట్టి చోట్ల హాపము నంఛ్నార ఫావంగా నే స్వీకరింపబడుతుంది, 6ళహోిన్వు ల డయః శృం 

గారానా వ్యకి చారిణణి? అని శాస్త్రము. 

హాన్త మే స్థాయి భావమే హాన్యరసముగా పరిణమించును. రన పునేది కావ్యానక 

దానికి మరోపేరు. కావ్య చాటకాదులు చదివినా, వివిన్మా చూసినా మనలో అనుభూతికి వచ్చే 

భావాలు మనల్ని ఆకాన స నేఫూ నిస్వార్థలు గా జేసి మన (పపంవాన్ని మరపించ్చి" విశుద్ధ మెన 

అనందాన్ని యిచ్చెవిగా ఉంటాయి. ఈ ఆనందమేరనం. ఆ ఆనందానుభూతి కే 'రసాను 
పం ల న భూతి అనిపేరు. అయితే ఏఫావాన్ని అనుభూతికి తెచ్చుకొని నునం ఆనందిస్తామో అబే 
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ఫోవం చీరట ఆ రసాన్ని వీలుసామయు. వాన వానికి రనం' ఏనా ఆనంద న్వరూపమే, అలాని జూ 

అందుకే కొందరు రసం ఒక్ళొ_ కు అన్నారు. స్థాయిభావాల్ని బట్టి రసములు తొ మ్మదె. 

అందులో హాస్యరనము ఒకి టి. 

భావం అనేది ఊరక ేములుకోదు. దానికి అనుకకాల్వమెన పరిస్టిశులు నమకూశే 

వరకు అదె మన హృసయంళో వాసనా రూపంగా నిలచి ఉంటుంది. సోతురొవును చూడవనిే 
విననిదే మనకు కోపమురాట్రు. మిత్రుని చూనిగాని హూ వ్రము కలుగదు. ఇట్లా ఓభా వాన్ని 
-వేలుకోల్ప డానికి అగ్జ్యలగల విషయాన్ని, సాహీత్యశా స్తాంను సారం, బిభా~మని పిలుసారు, 
భావాన్ని మేలుకొ ల్పేదాన్ని ఆఅంబనవిభెషం అనిన్నీ, ఆ మేల్కెన్న భావాన్ని మరీ 
తీవంచేనే యితక విషయాల్ని ఊద్దీపన విభావంనిన్నీ అంటారు. హోసనమువ్ర ఆలంబసోద్దిపన 
బిభౌవాలుగా అలంకారికులు ఆర్క్ న షైన్ ఈ క్9ందె పంగా ఉన్నాయి., 

కళ వికృత కార వార్చేస్థ్రం యమౌ లోక ని సానేజున 4 

తద్యతాలంబనం (పాహు స చ్చేస్టోదీపనం మశతేప్ * 

ఏ వికారాలున్నాయని మనము ఒకి" వ్యకినిగాని విషయాన్ని గాని చూచి నవ్వుతామో 
ఆ వ్యక్తి లేక విషయము మన హాసానికి అలంబనం అని ఆయా పె వికా'రాలన్నీ ఉద్దీప 

నాలనీ భావము, 

స్థాయి భా'వేతరము లెన భావాలను సంచారులనీ సిర్మొ_నిరని లోగడ చెప్పితిని 
వీటికి మరోపేరు వ్యభిచారులని. ఇవి ఏ స్టాయి భానంచేతనె'నా (ేరేపింపబడవచ్చు." 
చీరకాలం నిలవ వలనేవి కాను కాబట్టి సంచారులనిన్నీ, వ స్రాయిఖావంగ.త్ననెనా (పేలే 
పింపబడదగినవి కనుక వ్యభీచారులనిన్నీ పిలునబడతొయిః, అయితే, స్థాయిఫావ మేకాదు. 
ఒక నంచారికాడ "వేరొక సంచారిభావాన్ని (సేశేపించనచ్చు. 'అసూనునంటి భావం. 
తాత్కాలికంగా ఫ్రాయిగా వ్యవహరించి, మాత్సర్య శం'కాదులకు పని కర్చీం: నచ్చు. గ్లాని 
అలసత్వాన్ని కలిగించవచ్చు. లజ్జ ఆఅవపాత్ధ్రకి మూలంకావచ్చుు ఈనంచారి భా నములు సంఖ్యకి 
మ్వుప్పైమూడు. ఈసంఖ్యకూడ ఊపలక్షుణ మాత్రమే అస్తు హానముచే పేశేపింపబటే 
ఆరే 

(5 నాం అన (| సంచారి భావాలు ఈవిధ మైనవిగా ఉంటాయి, క నిదాలస్య్యా వహిళ్ళా౭; ఫ్ అ_తాస్యు 
ర్య్యభిచారిణకి? అని విశ ప్రనాధుడు, ఇలాటివి ఎన్నైనా ఉండవచ్చు గాని, కనుము 
చపలక్క నిద స్వప్నము ళంక్క అసూయ, అవహిళ్థ హర్ష మునంటి భానఃమలెన్నో పొసం; 
చేత (పేలేపించబబేవిగా నునము (గ్రహించ చ్చు, స్యాద్దన మైన భానము బయిశీడెక్సి న్య కనా 

లాను | th 
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తోందలు అనేకము. వాక్కు, (క్రయ గాక ఆక్రుస్వేగాదె సాత్విక ప్రకీయలడ్యారా 
కూడ ఒకానొకఖావం వ్యక్ష్వయముగావచ్చును. ఈ వాగంగాది ప్నాకియలకు అనుభావములని 

“పేరు. నత్వనంభూతములైన అక్రు న్వేదాదులకు సాత్వికభ 'వములని పేరు. హాసమ నేస్థాయి 

ఛావం ఈకీండి సాత్విక్క అనుభానములను కలిగించునని మనవారు చెప్పిరి. 

“అను భావోక్నీ నంకోచవదన న్కేరతాదయః ౫ 

కళ్లు కూరుకుపోవటం, ముఖంవికసించడం, కళ్ళంట నీర్ముగమ్మటం వళ్లు పులకరించటం వంటి 

ననై్నైనా హాసానికి అను భావాలు కలుగవచ్చునని భావము. 

స్థాయికివల చే కొన్ని నంచారిభావాలకి కూడా విభావానుభావాలు ఉంటాయి. 

క సంచారి ఫావేషు మల్యే శేచన కేపషూంచన విభొవా ఆనుభావాక్న భవంతి * అని పండిత 

రాయలు. కాగా హాసము వ్రయిగాన్యూ నంచారిగానూ కాడా విఫావానుఫావాదులను 

సంచారులను కలిగ్సి వాటిచేత పోషింపబడ్కి రనముగానో, రసాంతముగానో పరిణమించి 

రసాత్మకానుభకాతిని యివ్వగలిగిన భావమని (గ్రహించ వలెను. స్థాయిభావంగ నిలిచి యీ 

లతృణాలన్నీ పట్టించుకొన్న నాడు రసమనిన్నీ, మరోస్థాయికి సంచారిగాఉండి ఈల కణాలు 

పొందిననాడు రసాంకరమనిన్నీ అంటారు. స్థాయినిమించి 'నంచారి వర్ణ ంచబడినట్లయి తే 

భసాఖభాన అంటారు. 

“బభానై రనుభానైశ్చ సాత్వికై ర్వ్యభి చారిణీః 

ఆనీయమాన స్వాదుక్వం స్థాయిభావో రనన్భ్ఫృతః. 93 అనిన్నీ 

“ననూన్మర్యాదం (ప్రవృత్తే నాంగరనేన నబాధితః (ప్రధాన 

రసో రసాఖ్రానణ హాస్యాది భూయిహైళ్ళృంగా రాదయఆభానీ భవంతి 

అనిన్నీ చెప్పిన వాక్యాలు దీనికీ సాధారణ (ప్రమాణాలు. అఆంగిరసాన్ని 

మించి వచ్చిన రసాంతరం ఆ అంగి, రసానికి రసాభాసత్వాన్ని చేకూర్చేది అవుతుంది 

మరొక రకమెన రసాఫాన అనాచిత్యాన్ని పురస్యరించుకొని ఏర్పడుతుంది... ఈ (అవు 
బక్షుణాం భావానికీ పట్టినట్టయి లే దానిని ఫావాఫెన ఆంటారు, “అనాచిత్య (ప్రవృత్తి త్వ 

అభాసోరస భావయోఃి? అని శాస్త్రము. మాన్యజనాద్య వలంబనం హోసానికి ఆభానత్వాన్ని 

ఆపాదిస్తుందె. అయితే రసాభథాన భావాభాసాదులు కూడా రసాత్కకానుభూతిని యివ్వ 
కి సమర్లమెనవ్నె కూని సమర్థ్యమై న 
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“ రనభావాతదా భాసౌ భాదస్య (ప్రశసనమోదయోః 
నంధిః శబలతాచేతి సర్వేపి రసనాద్రసా. 5? అనే 

వాక్యానికి రనము భావము.' రసాభాస భావాభాస్క భావశాంత్కి భావోదయం, 

ఛావనంధి బావశబలత అనేవి అన్ని రసాక్కకానుభూతిని యిచ్చేవే అని తాత్పర్యము. కాగా, 

హోనము రనముగానూ. రసాంత రమునానూ రసాభానగాను కూడా ఆనందాను భూతిని 

కల్రించే భావము. భావభావా భాసాదుల్లోనూ ఇంతే. 

ఇతర రసాల్లో ఏర్పడే రసాభాసకి హొన్యంలో ఏర్పజే రసాభానకి కొంత 

అంతరం ఉంది- ళృం-గారాది రసాల్లో అనౌచిత్యం నహృదయులకి అంత గా నచ్చదు. కాని 

హాస్యంలో అనాచిత్యాన్ని పరా కావ్యకి తీసుకొనిపోయి అనాచిత్యానికే అనాచిక్యం 

ఏర్పరిచి నట్లయితే, ఏమో. తప్పు మిగిలిన చోట్ల రసాభానహడ అంగీకరింపదగినడిగానే 

ఉంటుంది. హాన్యేతర మైన రసాల్లో అవతరించిన రసాభానహాడ, ఒక్కొక్కప్పుడు 

హాస్యాన్ని మేల_లుపవచ్చు. అనలు రనభానకి మూలం అనాచిక్యం. అనా-చిళ్యం అనేది 

ఒక వికృతి. వికృతి హాసానికి ఆలంబనం. ఈ కారణంచేత హోన్యం రనంగా ఎంత ఆసా 

ఒనీయమో రసాభాసగా కూడ అంత ఆస్వాదనీయమేం. ఉదాహరణకి ఈ పద్యంచాలు, + 

“ భావ కవిత్వమట్లు బహుబంగుల దోచెడు వూజ్యభావ రూ 

పొవధిచ్చే గళానిధికి వోసము గొక్చెడు విఘ్నకార్య దీ 

మౌమకునిన్, గిరాతసుతు సామజవక్తు)ని, వకంహస్తు దాం 
తావను నేకదంకతున్ని దృణాంచితు మూసకసాది "నెంచెదన్ ౫ 

ఈ పద్యంలో . శ్లిష్ట్రపద (ప్రయోగమయూలకంగా. ఒక పక్కనుండి హానము, 
వేరొక పిక్కొ.నుండి చేద విషయకరతి భావము న్యంజింఫబడినవి. ఇది వినాయక స్తుతి 

వినాయకుడు దైవము. చేవతాలంబన హాన్యరసాభానచే నృష్టించినది. అయినా 

అనా-చిత్యం క్రూ ఒఊాెచిత్య పూర్ణ గా నిర్వహీంపబడినందున యిడి రసాత్మకా కుభూతిని 

యిచ్చే వాక్యం అని చెప్పడానికి. సహృదయ హృదయమే (ప్రమాణము., ముఖ్యమైన చేవ 

విషయకరతి భావం, వోనంచేత బాధింపబడి రసాంకరాన్ని సృష్టించినది. ఆ విధంగా 

చూచినా రసాత్మ-కానుభూతికీ రసాభాన (రసాంతరం ) అభ్యంతరం కలిగించదన్నందుకు 

యిబే పద్యం ఉదాహరణకి చాలు, ఇదే విధంగా ళంకరుడు (బ్రహ్మ, గంగ పార్వతి 

నంటి జేవత'బెంచరినో హాస్యానికి అలంబనాలు7ా తీసుకోని రచించిన పద్యాలు శతసహ్య వూ 
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ధికంగా నంన్మృతక సాహిత్యంలోనూ "తెలుగు సాహీత్యంలోనూ కూడ దోరుకుతోయి, 

ఈ పరంపరాగతమైన రచనా పద్దత్సి హాన్యరసాభాసను సర్వడ్యా సర్యధ్యా నహృ్ఫదయాంగీ 

కృత మే అన్ నికూపించు చున్నది. న 

మనవారు హాస్యాన్ని రనంశాన్లూూ రసాంతరంగానూ కూడ వర్షి ౦చి పోపి.౦చరి. 

కావ్య నాటకాదులలో వీరళ్ళంగారాలే పొధానరసాలుగా ఉండాలే మస మంచేత హాస్య్యా 

నికి besa వర్షింపబడి పోషింపబడే అవకాశం తక్కువ. అయినందుచేతన్తూ 
6న సం గార వీరూ రాన 33 అనిచెప్పి (శుధాన రసా లెన విరళ్ళంగారాలకి అంగం-గా 

వౌ - ద 
హాన్యం ' (పయోగించవచ్చున ఇ అధికారం యి వజడుటచెతనూ, హోన్యరసాన్ని మనవారు 

ఎక్కు_వచోట్స అంగరనంగా నే పోషించుచూ వచ్చిరి. అసలు. హాస్వము క్ఫోంగారమునుండి రి బి స్ట్ ల 

జనించిన రసవుని మనకు మరో సమ్మకం. ఆ కారణంచేత ఈ ఇండిటిని కలిపి వ క్రిచడం 

మనవారికి నచ్చిన పంథా. అలాగని హోస్యానికి (పాధాన్యక యిన్వ లేదని అనుకోకూడదు. 

(పహననాదులు కొన్ని కేవలం హాస్యాన్ని (ప్రధాన ( అంగి) రసంగా (గహించి పోషించడం 

కోసమని (ప్రల్యేకించబడ్డాయి. / 

* హోస్త స్యము ఆలంబన (హన మన రసము. - ఆలంబనాన్న్ని కాం విస్పష్టంగా 

వ ల ఈ హానము ఉదయిస్తుంది; ఆశ్వియాన్ని నిరూపించి వ క్రించవల నేటంత 
అగత్యం లేదు. శృంగారంలో నాయకీ "నాయకులు అన్యోన్యం ఆశ్ర ప నా 

ఉంటారు. వీర రనంలో నాయకుడు ఆశ్రయం; (పతి నాయకుడు అఒంబనం. ఇలా 
అన్ని రసాల్లోనూ అశ్రయాజేకు ఉంటుంది. కాని హాన్య భీభత్సాలు కెండిటితోనూ 
యీ ఆఫే పీమలేదు. వీటికి సాషూజికులే ఆశ్రయం.- 1అందుకే “నను రతి క్రోధో త్నాహభయశోక 
విస్మయనిక్వే జేషు, పొగుదాహృ లేము యధాలంబనా (శయయోః నం పుత్యయః నతభధాహో 

నోజుగుప్సాయాంచ, త_తాలంబన మ్యైవ (పతీ తేః ౨ అని పండితరాయలు "చెప్పెను, 

రసాంగా ల్లోఒకటి శండు ఏవైనా చెప్పబడక పోతే చాటిని ఆశ్నేపం చేనుకోవటం 
అనేది శాప మర్యా ఎ హాన్యంలో సామాజికులే ఆశ లయ విభావంగా ఆశేస్నం 

చేయబడతారు. “తద్నాశయన్య (ద్రష్ట పురుష, విశేపన్య కథ్రాకేప్యశ్వాక్. తదనా 
"మే పేళునోతు; స్వీయకాంతా వర్ణన పద్యాదివ రసోద్బోీ బాధ కాభావాత్ ౨? అనే 
వాక్యానుసారం అట్లా శ్షేపం నవా కూడ ఈ రసానుభూతికి అభ్యంతరం లేదని 

భావము. - 
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వోస్యం' ఆక్కస్థమనీ, పరస్థమనీ ఛెండు రకాలు. ఆలంబానాన్నీ. చూచీ నవ్వు శే 
ఆత్మస్థం.. మరొకరు , నవ్వగాచూచి వారితోకలిసి నవ్వితే పరస్థం, 

Cegs య \ థ్ అక్కస్థో ద్రష్టురుక ్పన్నో విభావేక్షణ మా(త్రత; ! 

హానంకమపరం దృష్టో విభావ ఎప జూయ'తే 

యోసౌవోస్య రనస్త జ పరస్థః పరికీరితః 1౫, 

మనలో వున్న వికారమేమనని నవ్వించవచ్చు. ఇతరుల్లో ఉన్న వికారము పర 

కీయమయి తే మనలో ఉన్నది మనస్వంతం. ఈస్వపరాలు 'శెండూ హాస్యానికి ఆలంబనలే. 
అందుచేత, ఆశయం ఏవిధంగా చూచినా (-పీకకులే అవుతారు. , ఒకసారి వారు 

ఆలంబనాన్ని "చూచి నవ్వుతారు వేరొకసారి ఆలంబనంతో కలిసి నవ్వుతారు అప్పుడా 
శయం కూడ వీరికాలంబనమే. 

హాన్యములో ఉన్న మరొక విశేషం. (ప్రధానంగానూ కాక అపిధానంగానూ కాక 
ఊదానీనంగా తటన్టించి ఆనందాను భూతిని కలిగించటం. శ్వా స్ర్రీయ పద్ధతిలో రసాత్మ 
కానుభూతి సిద్ధించాలి అంకే సామాజికుల భావాలు ఆకూయగతమెన భావాలతో 
తాదాత్మ్యము పొందాలి. ఈ తాదాత్మ్యతని జనింపజే నేది సానుభూతి. సర్వసాధార 

ణంగా సామాజకులు నాయికానాయకుల పట్ల సానుభూతి పరులై ఉండి వారితో భావ 
తాదాశ్మ్యాన్ని “పొంది కావ్యనాటకాదుల్లో రసాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. కాని అన్ని 
చోట్లూ ఇలా ఆశయంతో భావసామ్యం, తాదాత్మ్యత అనేవి కుదరవు. కొన్ని కొన్ని | 

నన్ని వేశాలలో సామాజకులు ఆశ్రయం పట్ల సానుభూతి చూపలేరు. రసాభానను నిర 

నీంచేది యిందుశే. కాని 'రసాభాన: కాకపోయినా, తాదాత్మ్యత అనుభవించక పోయినా, 

తటనులుగా ఊండి రసాకత్మ 'కానుభూతిని పొందేపట్లు కొన్ని తటస్థిన్తూ ఉంటాయి, 

పితి నాయకుని వీరాలాపాలు, చౌష్ట్య్రము వారా లిట్టివి. వీటిని సౌమాజకు లామోదించ . 

జేరు. ' కాని “వింటారు భావసామ్యం పొందరు. పాగితికూల్యం' అనుభవిస్తారు పితి 
నాయకుడు వ్యక్త ంచేసేది ఉత్సాహం, సామాజకులనుభవించేది అనహనం లేదా అనుర్చ ౦. 

ఇది ఒక విబితాగినుభూతి. ఒకొ_క్క_ప్పుడీ ' భావాలు రానురాను తీవ్ర రూపం 
దాల్చి మనల్ని ఊపిరాడని పరిస్థితిలోకి దింపె ' చివరకి "నాయక. పక్షంలోని 
వారెవరై నా అధమం ఓీదానీ "దై నా సరే వచ్చి (శ్రతినాయకుణ్ణి దూషిం౫ే వరకూ ఉద్విగ్నులు 

గాజేనీ నిలిపి ఉంచుతాయి. “అక్కడితో తిరిగి మనకి భావసామ్యం కుదిరి అంతరంగికంగా 
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వచ్చిన భావాల బరువ్టు దిగిన మై ఊపిరి పీల్సి నట్లని పిస్తుంది. కాని ఇదికూడా ఒక విధమైన 

రసార్మకానుభూతిగానే పరిగణించ బడుతుంది. కాగా యిటువంటి కొన్ని నన్ని వేశాలలో 

హ్యాసంజూ-గా చేసుకుంటుంది. ఇదె సామాజకుల్ని ఎం తెన్మా ఆనందింప జేస్తుంది. (కుతి 

నాయక పక్షం వారి అవమానం అపజయం, ఆడంబరం, భయం, ఆఖరికి కోకంకూడ్క 

సామాజకులకి హాస్య (ప్రడంగాశే ఉండి నవ్వించ వచ్చును. ఇల్లాంటిచోట్ల హాస్యం తటస్థ 

రనంగా సంభవిస్తుంది. దీనికి ఆశయం కవి. సామాజకులు కవి భావాలతో భావసామ్యాన్ని 

అనుభవించి ఆనందిస్తారు. లేదా సామాజకులేే ఆశయం అనుకొనినా అభ్యంతరం లేదు, 

రసవిరోధాన్ని నిర్వహించిన పట్టు కూడా హాస్యానికి తావీయవచ్చును. ఒకే 

ఆలంబనం పట్ల ఒే ఆశ్రయంలో రెండు విభిన్న భర్మాలుగల భావాలను వర్ణ ౦చినట్లయి లే, 

రసవిరోధం ఏర్పడి నుందోప నుందన్యాయంగా శెండిటినీ శ మింపజేస్తుందని అలంకారికుల 

వాదం. (పేమ అసహ్యము అనే కెండు భావాలకీ ఒకే ఆలంబనం చెప్పకూడదు. ఈ 
విధమైన వైరుధ్యం కూడా చ"చిత్య పూర్యంకగా నిర్వహిస్తే దోషం లేదని శాస్త్రము. 

హాసానికి గంఫీరత పనికిరాదు ఆదికారణంగా దీనికి శోకభయాదులతో పొత్తుకలియదు. 

“భయానశేన తరుణేనాపి హాస్యో విరోధభాక్ * అని ఆలంకారిక వచనము. కాని ఈ 

విరోధం హాస్యంలో సునాయసంగా 'పరివారింప- బడుతుంది. - అనాలోేచికమైన కోపం. 

. అనుచికమైన భయం, అక్క_రమాలినకోకం వ్ల రాలన్ని హాస్యాన్ని ఊదయింప జేసేన్సే 

హాస్యానికి ఆశ్రయం 'సామాజకులే అయినందు వలి రసవిరోధాన్ని పరిహరింప చేయడంకాని 

రసవిరోధాన్నే ఆలంబనం గా (పదర్శంచడం'గాని చాలాసులభం. ఇతర రసాల్లో కూడా 

యీ మాదిరిగా ఉండే వైరుధ్యాన్ని పరిహరించ డానికి చేనే ప్రయత్నం, ఆ _[పయత్నంగా 

వాసాన్ని (పేరేపించ వచ్చును. వీరఠభయాన కాలన్యోన్యవై రులు. ఈ విరోధం విభిన్నా 

(శ్రయగతయమె తే పరిహరింప బడుతుంది, నాయకునిలో ఉత్సాహం పితి నాయకునిలో భయం ' 
పదర్శించి రసవిరోధాన్ని పరిహరించి స్మక్షమరన నిర్వహణం చేయటం కవీళ్వరులకు పరిపాటి, 

(కాని యాద్ధరంగంలో నుండి (ప్రాణభయంతో ౩ ముచ్చెమటలుపోసి తొ టు) పాటుతో. చెను 

' దిరిగి చూడ కుండా బ్రదికిటాంచే పదివేలనుకొని పారిపోయే |ప్రతివీరుడు మన హాస్యాని'కే 
, ' ఆలంబనగా నిలుస్తాడు. ఇటే విధంగా వీఠశోకాలకి కూడ విరోధమే. యుద్ధరంగములో 

మరణించిన _వెనికులు ' ఈ ండు ఛావాలకీ ఒకే సౌరి, ఆలంబన 'కొవన్సును. కాని 
ఆ సందర్భంలో ఒక దానివెంట ఒకటి నిర్వహీన్తూ నడుమ 'స్వల్ప మైన, అంతరాన్నియూసప్పీ 

. మొక ఊదానీన రసాన్ని ధ్వనింపజేస్కి 'విరోధాన్ని పరిహరించడం శాస్త్రీయ మైన పద్ధతి 



మూ 5 

కరణకృంగారలక్సీ శృంగారభయాన 'కాలకీ శృంగారళ్మాదాలక్షీ వీరళాంతాలకీ ము అంత 
తాన్ని కల్పిన్తూ ఉదాసీన రనంగా హాస్యాన్ని ధ్వనింప జేయడం మనవారి. విరుద్ధరస నిర్వ 
నాణంలో తరుచు కన్పించే విశేషము, 

వోస్యళ్ళం-గార"లకి మైతి. వీర రసానికి కాడ హాన్యము ఆంగంగా నిర్వహింప 

బడవచ్చును. శృంగారానికి హోన్య మెట్లో, హాస్యానికి ఆభాన శృం-గావం కహ అ 

అంగ్యమె ఉండవచ్చు. అనలు హాన్యం లేని దే శృంగారంలో సరనకనేజే ఉండదు. అయితే 

యా సిద్ధాంతం చాలవరకు దుర్వినియోగం కూడ చేయబడింది. అనభ్యళ్ళం గారాన్న్ని 

హోన్యమని (గ్రహీంచ్చి అసలు హాస్యా న్నే ఆపహాన్యం పాలుచేసీన రచనలు కూడ మనకు 

దొరుకుచున్నవి. మితిమోరిన హాన్యంళ్ళంగారాన్ని రసాభానగా మార్చినపట్టు మన సాహిత్యంలో 

ఎన్నో ఉన్నాయి. హోన్యం, శృంగారంతో వలెనే భక్, వార్చోల్యం, స్నేహం, బంధు ఫీతి 

మొదలైన భావాలన్నిటితోనూ మైకొని నిర్వహిస్తుంది. హాసానికి ఆలంబన మైన విషయం 
"లేక వ్యక్తి ఈ విధమైన భావాలకి కాడా అలంబనమై ఉండటం ససాజం, హాస్యమున 

కాలంబనమైన వస్తువు ఒక వంక మనకి వినోదవస్తువుగాను, వేరొక పంక మనమనస్సులో 
రాగమో ్వేషమో అనహ్యామో ఉఊపేషయో, విరక్తియో, ఏదోమరియొక భావమును 

కూడ జనింప జేయునదిగాను ఉండును, కాని ద్వే పాదులు శోకాత్మకయమెన భావములు" 

వాటిని పరిహరించి రాగమో, పేచుయో జనింప జేయునట్లు ఆలంబనాన్ని వర్ణించి 

హాస్యాన్ని పోషించినచో రన సీద్ధాంతమునకు విరోధము ' కలుగదు. _ వీరగసాంగ మైన 

హాన్యములో 'ద్యేషాది భావములు త్యజింపబడినన్యూ అవి పారినంగికము-గా ఇచిత్యాన్ని 

ఆపొదించుకిెని, రనవిరోభదోషమును పరిహరించును. శృంగారాంగమెన హాన్య యులోేఘాడ 

యిజేవిధం-గా (కణయకోపం, మానం వై రాలు నిర్వహిం చేపట్లు అనూయా ద్వే పాదులను, 

కేవలమూ బాహ్యనటనగా చూవినట్లయితే రనవిరోధ మనిపించుకోదు. నాయికోను 

పరివోసం కోసమే భయపెట్టి లేడా ఏడిపించి లోలోపల నవ్వుకోవడం అనేది నాయ 

కునిలో (హేమను నూచించేడే కాని నురొకటికాదు. భక్షి వాత్సల్యాదులలోహాడ చఛలసపహి 

య్యమున యీ విధమైన హాసం నిర్వహింపబడవచ్చు. ఇవి జ *చిత్యాన్ని మించి వెళ్ళ వల 

సేవికావు. 'చాచిశ్యాన్ని మించి ఎల్లలుదాటి నెళ్లినట్లయితే వినోదం కూంరవినోదం-గా 
మార్కి రసాన్ని నీరనంచేసి విడిచిపెడుత్తుంది. లేదా విరసంగా తాయాశకౌతుంది. పోతన 

భాగవతంలో దళమస్క_ంధంలోని రుక్కిణీ (శ్రీకృష్ణుల నంచాదం, నరానరి యీ రకమైన 

స్టితినే వచ్చినది.  సరసోక్షులు సుతిమించి, కోటువులై, విరసత్యాన్ని సమిపించాయి, 



18 

ఇంకవరక చెప్పిన చానిని బట్టి హాస్యం అంకేణే ఒక విచతమైన 

"తెలియక నూనదు. రసం? అనిపిందుకొ చేందున కావలసిన అంగాలన్నీ దీనికక 

1ఆశ్షేసం అక్క_ర లేకుండా నిరా కే పడీయంగా రసమని వ్యవహరింపబడ గ 

హాన్య మొక్కు కే. దీనికి ఆకొయవిఖావంతో'. నిమిత్తంలేదు. ఆలంబనవిభావ 

చిక్నం అనహజత్వం, అకేపణీయం, వంటిసణాలుంటేచాలు అది ఏయికేర 

ఆక్కయం అయినాసరే హోనం నిరభ్యంకరం-గా :మేల్కెంటుంది. ఉద్దిపనః 

(ప్రకృతి పరినరాదుల్లోనుండి వెదకి ఏరుకోవలనే అగత్యం హాస్యానికి లేదు 

ఆలంబన గకమైన సంచారుల్కు సాత్వికాల్కు అనుఫావాలు అన్ని *ఉఊద్దీప 

తయారవుతాయి. అసలు ఉద్దీపనంలేని ఆలంబనం, ఆలంబనంలేని ఉద్దిపా 

చార్రిద్యం హస్యానిశెన్నడూ పట్టను. అందుకే హాస్యం ఆలంబన (శ్రధానవై 

చెప్పేరు. అలంబనం అంటా ఒకటి క్షదుకుతే చాలు అన్నీ కదిరినశ్లే. 

అతిసునాయాసంగా రనదళను పొందగలిగేఖావం, పహోనంవినా యింకోటి లేద! 

తక్కిన రసాలకంటు హాస్యాన్ని నిర్వహించి ఒప్పించడంగాన్సి మెప్పించడం- 
సులభం. అయిే జ *చిళ్యాని నిల బెట్టుకోవటం అేదిమ్మాత్రం కష్టం, ఈ క్ష 

కని పెట్టి మన ఆలంకారికులు ఈ రసాన్ని ఎక్కడ ఏవిధంగా ఎంకవరకు పోషి, 

విషయాన్ని విఫులంగా చెప్పేరు, 



హాస్యపియోగం : విభేదాలు 

మానవు'డారక్ట్రించ వలసిన పురుషార్థాలు నాలుగు. అపి ధర్మార్థకామ మూకలు. 

వీటిని ఆకిండడానికీ, నిలబిటుకునేందుకీ కావలసినవి వీరళ్ళం-గారాలు, (పానంగికం-గా వచ్చె 
ల! వ 

సుఖదుఃఖాలు వీటిలో అంతర్భూ తాలు. ఈ" ఉచద్దేళ ంతోనీ మన ఆలంకారికులు 

కావ్య నాటకాదులో వీరళ్ళం-గారాలు పొాధానవర్థ్యాలనీ, నో కహాస్యాలు పాొనంగికాలనీ 

నిర్వచించారు. "లేదు మేము మరొకలా ఏడుసామంశువారి ఆటంకం మాతంఏమో లేదు. 

నాటకంలో నాయకునివృత్సి సాహిళ్యళాస్త్రానుసారం క శికీ సాత్వతీ, ఆరభటీ, 

భారతీ అని నాలుగు రకాలు ఇందులో భారతీవ్భ త్తిలో హాస్యానికి ఎంతైనా జా-గా 

ఉందె. ఈ విషయం కవులు గమనించేరు. పండితులంగికరించారు ఇక ెళికీ వృత్తి 

నర్మ నర్మస్పింజ, నర్మస్ఫోట్క నర్మగ ర్భాలనే జశ్వీయలు గలిగి నాలుగు విధాలు అనకు 

నర్మమం కే పరిహాసోక్తి అని అర్థము. దీన్ని బట్టి కె శికీవృత్హిలో హాస్యానికిచ్చిన పొధాన్యత 

యిట్టిది అని వేశేచెప్పనక్కొ_రలేదు. తిరిగి ఆనర్మనునేది శుద్దహాస్యమన్కీ _నభయహోస్యమనీ, 

శృంగార హాస్యమనీ మూడు రకాలు, అవి మళ్లా ఒకొ(-కాటి శుద్ధమనీ, రసాంతరాంగ 

మనీ ₹ంజేసింకాలు ఇలా ఆరుగా తయావైన నగ్మము తిరగి వచోపహాన్య, 

వేసహోన్య్య | క్రియాహోన్యములుగా "పెరిగి పదునెనిమిది రకాలయింది ఇవన్నీ ' హాన్య 

మయము. ఈ నర్మము అటు ఆఅముళ్లిం, అంటే నాటక పా9రంభంలో నటీసూత 

ఛారులు నిర్వహించే (పారంభికరంగం మొదలుకొని ఇటు ఫల్మ ప్రాప్తి అంెకే మంగళం 

పాజేవరకు ఎక్కడైనా. ప్వియోగెంపటడవచ్చు. అయితే, నందర్భర సమయం, వక్షో, 
(శో తృ విషయం, మొపలయిన వన్నీ కనిపెట్టి జ "చిత్యం చెడకుండా హాస్యాన్ని 
పియోగించు. క " అనేది కవీశ్వరుల _పితిభావ్యుక్సత్తుల మిద అధారపడి 

ఈంటుంది 

ఈ నాన్ని పురస్కరించుకొని నాయకుని సర్మసచివులలో ఒకనిగా విదూపకు 

డానీ ప్నొత్ర సృష్టించబడింది. ఈ పాత్ర శేనలమూ హాన్యపోషణశే “హాస్య (పాయో 

ఎదూ షక్కకి” అని చెప్పి. 

“కుసుమ వనం తాద్యఖిదః కర్మవపుశ్వేష ఛా-హెద్యైః 

హోస్యకరః కలహరతిర్వి దూవక'స్సా శ $ ఇర్మ్యజ్ఞంో 



ని ఆరవికుందనలసిన పేళ్లు కుసుమ వనంతాదులన్స్ మూటామంత్కీ వేషం భూప్వా 
మె ఇ ర్ = చై OI వవ క్ శ అనహొా, ఆన్న దళ నూ నక సరా ఉఊంజెనానని, చికికి జ జాలకి ఇనుక తియ్య వన్, రీ ౨ 

న నంత పనిలో ఏ మాత్పనూ ఏ మషపాటులేని బుస్టిమంతు వనీ కసూ వ వర్ణించే చు. అతని 

నగింతబని ఎడి ఆని అయే కన సక ర్క భోజనాడి? ఆని" వ్యాఖ్యాశించి నిర్ణయిం చేరు, అనలు 

ఖఇేజనం అనేది రయ్థలంమోడి చూపవలనేదెకాదు. అంటే ఈయనకుండవలనేదె భోజన 

చింత. ఏది మరచినా అదె బమషకపోవడమ్యూ అన్నిటిలోనూ దానినే పరమావగిగా 
ఎంచడమూ ఆందుకనునె న వా, క_యా కలాపొలు ఆ పకకచుకేవడమా వ చరాలు యోాయన 

బక్షణాలు. ఈ తిండదిపోతుకనం ఆెనేన నాడుగాను “నేటికీ హాస్యానికి ఆలంబనమేం 

ఇవొక రకమెన లోభం. కానీ ఒకరిని చాధించే రకమైన లోేభంకాదు. క్ష కి గత మైన 

"లీక న్యక్త్యున్యుఖ మైన జీతిని క్షు ఆంటాము; విషయగత్యమెన లేక నిషయోన్ముతు మెన 

(పీకిన భోశమంటాము. భోజవనలోేలి ఇర రుల దుఃఖ పుడు. “అన్న దాతా సుఖీఫవి 

ఆఅ నేపె ముశని ఆకయము. ఈ సుగుణాలుంకబ్టే య్యా తిండిపోతుక నాన్ని ఆవెనుండీ 

నునవారు హాస్యానికి ఆలంబనగా 

పున్తైయిం లమవాత రమారమి ఎనిమిడెశందల ఏంజ్లడాకా నాటకం పుట్టలేదు. 'కానియిగా 

తిండిపోతుతనంలో _ హోన్యం మ్యార్రం ఆవిలోనే ఆదుకోబడింది. తెలుగు సాహాత్యా 
యతో అహ న్ J ఎ P కో నికి ఒరవడ్ చెట్టినవాడు నన్న యబడ్టూ బై సన్నేచోడుడా? అసే (శుక్న్ను నా కక్కు_ర లేదు. 

ఈ యిడ్షవలోనూ ఎనంంముంటై నా ఎవపనెనుకె నా తీండిపోతును చూచి నవ్వేరా? లేడా ? 
యా 

వ య్ కాజంసేనవె. ఇదమా నకేయ్య నన న్నయశ ఫట్టు గార శ కీమునిలో కశతంవిహాయ 

క 
ఆసుకున్నారు. మస తెలుగులో మొదట కావ్యాలు 

కృవ్యంి అన్న పరమార్థాన్ని చూచి య స్నైచ దోడుడు నారదుని కలహాళనత్యాన్ని 
గమనించి నక్టుకున్నాశు. ఇవె. నాటినుండి -సేకిచాకా వస్తూన్న  అనూచానమైన 

“సాంప దాయం, తిండిపోతుల యి నామాని -నా బొజ్జలు "సెంచినవాను -ేటెకీనవ్వులపాలవుకూనే 

ఉన్నాము. జాషువాగార్మి బొజ్జలు పెంచిన చ పెద్ద డాడీల రంకు. పండితులు వ్యంగ్యంగా 
హీాళనచేయడం కోనం ెరొకేకు. నమా నలోభులై న న యీావిధ మెన పండితులకంకు ఆను లోే విధవ ga 

అర జట కీ జ్ . a a అయిన వినూషకుడంటఆ ఉత్త ముడుగదా? లోభిఎపుసూ వ హాస్వానికీ ఆలంబనమే. 

అయితే సంన్కృక నాటకాలలో విమాషకుడు కేవలమూ తిండిపోతుగానీ కాదు, కయ్యా 
లకి కాలుదువ్వేనకం-గా కూడ కనిపిసైడు. ఇదె దానదానీలతోబడే -ప్రే-వీక్రోలు వాక్క 

అహము. ఇవికాక యీ విమావకునిపని వేశేయింకోటి ఉంది. అది 'నాయికానాయకుల 
- ఇడాల్ట్లో మసష్యువర్న త్వం వహించడం. నాయని మనో భీ సిద్ధికి, నునోవాక్కాాయ 
కర్కలా నహాయ్య పడటం, అదా ఎడములఖుం పెడోములుంగా ఉన న్న నాయికానాయకులను 
ఒకరకొకర్ని సయఖులుగా చేకుటం. ఈ కార్యాన్ని దత్నకతో నిర్వహించడానికి 



1 

కావల నేయుక్తీ చాతుర్యం, వాక్చవుక్కృతి, లోక జ్ఞూనం, పేశేంగిత గంసాణళ క్త ఆక్క 

విశ్వాసం) వౌరాగుణాలన్నీ యికనిలో చూపబడేవి.  కాఇబాసు మాళ్లవికాన్ని మిత్రంలో 

విమాససని పాతిశెట్టి (ప్రాధాన్యమిచ్వబడింవో గమనించినట్లయి లే యీ తిండిపోతును 

+-చూసి మనం విసుగుకోనక్కొ_రలేదు. కాని అందరూ ఈ విసమెన కవులుకారు : విదూష 

ఆ రక మెనబాసుకారు. కాగా మిగిలినది తిండిపోతు ఎద్దు మొద్దు న్షయాపము; 

చెటపెయ్య విదూషకులు. సంస్కృ నాటకాలలో నుండి సరాసరి తెలుగులో వచ్చిన 

(పారంభిక నాటకరచనల్లో వరకు యిటేరకం మొద్దబ్బాయి. విదూపకులు మనకు దర్శన 

నాటకంలో విదూపకుజేకాదు ఏ పొత అయినా హాస్యాన్ని (పయోగించ 

వచ్చు. ముఖ్యంగా కావలసినది వాక్చమక్కృృుతి. ఈ వాక్చవమక్కృృళి అనేక రకాలు 

ఇటే భారతీవృత్సి కి ఆధారం. భారతీ సంస్కృత (ప్రయోవా7+ ఖ్టపాగో నరాశయ ౪౫ 

అని శాస్త్రము. దీని అవాంతర 'భేదాల్లో ఏథి ఒకటి. ఇది పదమూడు అంగాలతో 

ఒప్ప హోన్యమయమె ఉంటుంది. మచ్చుకి కొన్ని చెప్పాలంకే; అనద్విషయాన్ని గహార్చి 

నవు పుట్టించే పరస్పరస్తుతి “ప్రపంచము? (ప్రియవచనముల నంటి ఆ (పియవచనములతో 
“చేసి వంచన *ధలనంి,  ఉపవోనంతోని నూథఢంగా యిచ్చిన చెంపపెట్టు లాంటి జవాబు 

UG 

ఓనాభిక *, సందర్భ శుద్ధిలేని నంభాపణము *“ఆనర్చలాపంి "వేరే ఒక (శయోజనాన్న్ని 

ఆశించ్చి హాస్యంగా మాట్లాడితే “వ్యాహారం?. గుణాన్ని దోషంగానుు దోషాన్ని గుణం 
వాం న్న గ న ర 3 గాను పరాయించి మాట్లాడి తే “మృదవం?. గా డారంగా: నూటలు మర్చి యిద్దరు 

పోత రాలు సాగని సే “'ఉద్యూతేకంి. నోరుజారిన మాటకి వేశేఅరం చెపి తప (రకర ఎం ఘుఫీ థి టు ప్రా 

కొనేది “అవన్యందితం). ఇలాగే మిగిలినవికాడ మిక్కిలిగా చెప్పి విసిగించడం నా ఉ్దే 

శంకాదు. హాస్యాన్ని (పుయోగించు కొెనేందుక మన ఆలంకారికులు కర్చిం-చచిన 

అవకాళాలేవో చూపడంకోనం ఇల్లా -చెప్పపలసివచ్చింది. ఇస్తే తక్కిన నంభ్యం-గాల్లోన్లూ 

లాస్యాంగాల్లోనూ, భూషణాక్షర నంఘాతాది నాట్యాలంకృతుల్లోనూ కూడా ఎన్నో 

హోన్యధ్వనికి ఉపకరించే వాక్య విన్యాస నిభిదాలు పరిగణిం పబణాయి. వాక్సవమక్కృృతి 

హావ్యమనిపించుకొనునా; లేదా! అనేది వేచేచోట మనవి చేసాఃను. 

హాస్యాన్ని అంగిరసంగా (గ్రహించి ఫోషించే నిమిర్తం (ప్రవాననాదులు కొన్ని 

తెంకముూగా పం? ణింపబడ్డాయి అని లోగడ చే స్పేను. పొహసనం కఫా-డా ఒకి నాటకమే. 

నాటకమే చూపక విభేపంపేర నమితా అన్ని రకాల యాపకాఎకీ “మాడి గా వాడకు 
(ar 



ర్తి 

తుంది. అసలు మనవారు చెప్పినవి పది కాపకాలు, అవి నాసికం, (ప్రకరణం, భాణం, 

డిమం, వ్యాయో “ర సమువకారం, వీధి అంకం పహనం, ఈహోమృ(ం? అనేవి కాని 

నాటకానికని చెప్పిన లక్షణాల్లో చాలామట్టుకు ఈ అన్నిటికి యించుమించుగా వర్తిస్తాయి 

కాబట్లి అన్నిటినీ నాట్రకాలని పిలవడం ఒకవాడుక అస్తు. పొహసనంలో ఆంగిరసంకీ టై ఇ 

హోన్యము. ఆఅంగకన౨-గా కృంగారం ఈంసవ స్సు. ఆనలు పొహననానికి లక్ష్యుం కామ 

శృంగారం, ఇడే విధంగా కామ్ళోంగారాన్ని వర్ష చే నమపకారములోనూ హాస్యం అంగి 

సంగా నీ గకరించబపవచ్చు. 

పంసాననం అనేవి మాడు రకాలు. మూడు రకాల్లోనూ నీచులు నింద్యులు, 

థూక్తుల్కు కితవుల్కు విటపుచుుషుబు మొవ్టలైన వారి చరత వర్ణి ౦చబడుకుంది. ఈయికివృత్తము 

శేవలమూా కవికర్సికము ఇందులో వీధ్యంగాలు యధోచికంగా (పయోగిం చుకోవచ్చును. 

ఇందులో నాయకుడు తాపస్కి (వాహ్మృణుడ్కు దేవపూజకుడు వగైరా  రకంలోనివాడుః 

“పాషండాదుల చరెక్ళు చేటామలచే (ప్రయాగెంపబడుచూ, హానస్యప్రూరికమైన 'వేషభా పాది 

కముతో ఒప్పే (ప్రహనశాన్ని” కుజ్ధహాహాననం అంటాక “వృద్ధ్థతాపన భగవద్విప్రాది 

పాత్రగతమె విపరీకవేషథాపా చేస్ట్రికమైన పానాసనాన్ని" వికృత (ప్రహసనమని అంటాయమ 

“పీళ్యంగాలన్ని టితో నూ పోషింపబడి విటకికవ భూర్తాదె సంకులమైన ప్రహసనాన్నిిొ 

సంకీర్ణ (ప్రహసనమని అంటారు. ఈ (ప్రహసనాలు శెండంకాలు కలవిగా గాని ఒకే అంకం 

కలవిగాగాని ఉండవచ్చు. ఈ విషయంలో నాట్యాచామ్యని వాక్యాలివి. 

“లోకేపబార యుకా యా వారా యికృవంభనంయోగః 

కక్చరినాన "నేషుయోజ్యం, ధూర్షోక్తి వివాద నంయుక్తం, 

వేళ్యాచే! నపుంనకవిట భూరాబంధకీ చ యశంస్యుః 

( నికృతచేష పరిచ్చద చపికకరణంతు నంకీరం.: 
టె లా 

“ విక్చతంతు నిదుర్యతం షండకంచుకి తాపసా; 

శింజంగ చారణళట ద్రళ్ళ లేశ్వేష వాగ్యు తాఖొ అంటే 

లోకోపచారయుక మెనది, డంభసూారిక మెనదీ (పహననానికి ఇరతివృకంగా 

స్రీ(కరించవలెననీ, శుద్దనంకీర్ణ వికృతాలెనే మూడు రకాల (పసహననాల్లోనూ ధూర్తుల 
టీ థి ర్యా య “వారి 

_చర్మితే. భర్ష్యమనీ భావము. వేశ్యాచేట. నపుంసక బంభకీ త్యాదులు ప్నాఠలుగా 
- ఉంటారని చెప్పడం, వారి చేష్టలు చరిత్ర మొదలెన వాటిని అపహసించ 

చ 
డానికే అని ఉద్దేశ్యం.  ఇళ్లాంటి సీచవర్షం లోనివాలేకాదు ; మ్యమ వర్ష ంలోని 



శల 

వ్యక్తులను కూడ అపహసించడానికి యిందులో అనువు కల్పించ బడినట్టు “తపస్విభగవద్వ్యిస 

పంభృతిష్వతంనాయకః అ నేవాక్యం వల్ల గపొంచవచ్చును. ఇంతేకాదు పిహసనంలో 

స్మిత సహాసితాది పజ్విధాలైన హాస్య్యాలు పాయోగించ బడతాయి అరెకే ఇది పండిత 

పామరులం దరికీ ఆనందం చేసార్చేదిగా ఉండాలని తాత్పర్యం ఇదేవిధంగా 5 పకరణంి 

కూడా కికవద్యూతకార విటచేటాది సంకోలమె ఊంటుంది. _“భాణంిలో నాయకుడు 

పండిత విటుడు ; భారతీవృత్తి పాధావమైన ఏకాంకిక రచన, కల్పిత ధభూర్శచరితమే యితి 

వృత్తము, భాణము వలెనే ఉండి ఒకటి శండు పాత్రలు మాతొమే కలిగి ఉండి నూచ 

నీయశ్ళం-గారమెనది వీధి, వీటన్నిటిలోనూ ప్యాత్రల్కు యితివృత్సయు అనేవి యించుమించు 

2. కేరకం. శృంగార హాస్యాలు వర్గాలు. అవి యించుమించుగా విడదీయరాని విధంగా 

కలిపి వర్ణ ంచ బడతాయి. ఇవే కారణాలను పురస్కరించుకొని (పకరణ _పహనన వీధీ 

రూపకాలు అన్య్యోన్యమా సంకరమయినవి. ఈ సాంకర్యము _పహననమును నురింత రన 

నంతము-గా చేయుటకు పనికి వచ్చినది. వస్తువు విస్కరించినది. భూర్తుల ఆగడాలు, జూద 

గొండుల తగువులు, విటుల విలాసాలు విప్రలదురంతాలు తాపసుల 'తాముసాలు, భటుల 

దగాలు దూతల మాయలు అన్ని ఒకేచోట కొంత శృం-గారర, కొంతవీరం, క్రొంతకోకం, 

కొంతహాన్యం కలిగి చూపరులను నవ్వించేవిగా దొరళేయి. (వపంచకాన్నీ అందులో 

ఉన్న నెచ్యాన్నీ, ఓ అద్దంలో చూపి, అపహసించి నంస్క_రించడానికి చక్కని అనువు ' 

కుదిరింది, ఇది గమనించి పూర్వపు నాటకాల్లో మధ్యమధ్య భావవిశాాంతి ( Relief ) 

కోసమని యిట్టి చిన్నచిన్న పాహసనాలను పీయోగించేవారు. ఇవి కేవలము హోన్యవినోద 

పూర్ణమేవ రచనలు, ' వీటిలో సాధారణంగా చాంహ్మణులు వారి ఆభారము్ముు సనాతన 

మాథ్యము, 'వేదజడత్వము, సాధునన్యాసుల్ననెచ్యము, వ్యభిచారుల బీభత్సము, "వేళ గలి 

మాయల్కు నవయువకుల విలాసాల్కు ధనాశా పరుల అన్యాయాలు, నేవకుల ఆగడాలు 

వ్ల రాలన్నీ వ్యంగ్యంగా నిరసించబడుతూ ఉండేది. అయితే వీటిలో కథాచమత్క్శతి : 

గాని, శీలవై చిత్రిగాని, ప్రసంగ సౌందర్యంగాని చెప్పుకోదగిన స్థాయిలోనివి గావు. ఇది 
కేవలము సవ్వించడానికే పుశ్లేవి. ఈ నవ్వుహడా అప్పుడప్పుడు అతినాటకీయమూ, 

అనభ్యమూ అయిన (పసం గాలతో పుట్టించబడేది. ఈ దోషం శృం గారహాస్యాల అన్యోన్య | 

సంబంధాన్ని బట్టి వచ్చినది, 

రూపకాలు కాక మనకు జేలే ఉపరూపకాలు కూడా ఉన్నయి. ఇవి పదు 

"నెనిమిది రకాలు. వీటిలోకొన్ని హాన్యరసాన్ని అంగిరసంగా పోషించుకోవటం కోనం ఏర్చ 

డినవే _ “నాట్యరానకం?లో. ళృం:గారంత్లో కూడిన హాన్యము (క్రధానరస్తము. - “కావ్యంలో 



షం! 

కూడ వోస్వ్య మే అంగిరనము. డానదాకీళే, నాయికా నాయకలుగా ఉండి సురాపొనాడి 

ప పగ న నహాస్య mes ఉండేవి “ప Sse పోస్యళ్ళం గార కరుణలం' 

మూడింటితోనూ ముక చ్చు గా ఫోయేది ఈడ్రాల్లాప్యకం”. హాన్య మే పాధానరసం-గాక ల్లి 

se జభాసపాయుతే మై మూర్డ నాయక యక్క మెనది “రాసకం౦”. ప హాహానన సంర 

పారికృతనోష్టి “గి 66న నోష్టి.?. పిత్యంక వి విదూపకము లంత్రోరిక్రము”. విటపదూపుకాది 

నంకోలము “*విలాసికొ. భారతీవృతి బహుళ్లములైన *“దుర్కల్లికాదులు కూడ యిట్టివే 

చాలు ఈ రకాలన్న పూర్వం వారియబడినవో, కేదో అని మనకిప్పుడు సం కాము 

ఆలంకారికులు చూపిన ఉచాహారణలు నేడు న్కు భస్టముప. తరువాతెవారు అట్టి రడనలూ 

సాగించకపోవనశం మన (ప్రారబ్దం. కాని కాస్తాంన్ని ఒట్టి చూన్తేమట్టుకు వీటిలో హాస్యాన్ని 

పోషిందుకొనేందుకు అవకాళం ఎం తేనా ఉఊన్నదిని తోచక మానదు కాగా వీటిని 

చూచిన పినప మనంగిాహీంచవలనే అంశాలు. నాలాగ. మొవటివ పొం-చీనుల హాస్యా 

లంపనం విటవిదూపషకధూర రృదూత్యకార కికవసురాప వేళ్యాప బంభకీ చేటికాదుళ త్రో ఆకంఫించి, 

భకుకం వుకీతాసన వృస్ధవి ప పాళ్ళు] జనాదుువవకు ఉండేవని, శండవవి దంఫాచానము 

న కస వాక్కొ_లహము, సురాపొనము మా నేయు వేళ్యాలం పటక్వము, పాషంశకతి 

మూర్భతే, మోసము "మొదలై నవి చారికీ ఆపహోన్యభాజనయులుకా నే త్రో చినవని, మూడవ 

“ఊకో (పత్ఫ్యుక్సి సంయుక్తం అనిగాని, “ఊక, వివాదయువం) అని గాని, వ 

అనిగాని చెప్పిన వాక్యాలవర్ణ వాక కృవమక్కూని హోన్యం-గా అంగీకరిం చెరని, నాల్లవది 

శృంగారం లేని కష హాస్యం లేని కృంగారంగాని వారికి అంతగా రుచించలళేవనిన్నీ, 

అస్య శృంగారం హో హీనంగా చలామణీ అయిందనిన్నీ, ఇవిగాక మరొక విషయం 3 హాస్య 

ధ్వని ఆంగిక, వాడక భం మూడు అఖినయలలోనూ ఉంచే అటు శృంగా 

క్, ఇటు హాస్యాన్ని కాడ రసాభానగా వర్డి ంచడం అనేది టు కనునరించే 

సౌంపొదాయల్లో ఒకటి అనే విషయం కాడ వీటిని చూసీ గొహించవచ్చును. 

మనవారి రనసిద్ధాంశయు నాట్యశా్యస్ర్రమున కంగము7 బయలు దేరి, నాటకములో 

విస్తరించి, కావ్యములలో 'ఇల్లుగట్టుకొన్నది. గగనమే కావ్యానికి ఆక్క? అని నిర్వ-చింపబడి 

నది. రనమేకాదు తదితర నాటక లక్షణములు సహితము కావ్యము" న్ స్థానము నంపొ 

దించుకొన్నవి. అధికారిక రనము శృంగార వీరశాంకములలో నొకటిగా స్లకరింపబడినది. 

హాస్యరస (ప్రధానమైన కావ్య "భేదము నునవారి పరిగణనలో కనబడదు. స్ హీకువు చేతి 

6౮ సప పొబంధంబు” రచించడానికి పూనుకొనిన కూచి మంచిజగ్షక వి తన చం(దరేఖావిలాపం? 

లో అనభ్యళ్ళం గారాన్ని ఆంగిరనంగా స్వీకరించి పోషించాడు, ar నాటకాలకని చెప్పబడిన. 



ఢి 

అంగాలు సంధుల్కు సంధ్యంగాలు వ్యైరాలన్న్నీ కావ్యాల్లో కూడ వాడ బడుతూ వచ్చిన 

కారణాన్న్న, కావ్యంలోటహాడ హాస్యానికి ఆంగరనం-గా పోషించబడే అవకాశం చాలనరకు 

దొరికింది. ఇడి శ్యాస్త్రనమ్మకే మైన హాస్యవిధానయు, అంగిరనంగా హాస్యాన్ని పోష్కిం 

చేందుకు తగిన కావ్య భేదము మనకులేదు. గా 

“కంగార వీర శాంతానా -మేకోంగీరన ఇవ్య తే 

అంగాని సశ్వేపిరసాః నర్వేనాటక నంధయః౫* అనే నిర్ణయం 

దీనికి చాధకం-గా పరిణమించింది. కాని రసజ్ఞ్యులైెన మన కవులు హాస్యరస పొధాశ్యాన్ని 
గుర్పించక పోలేదు. కొచిక్యము చెడకుండా అనువై నచోట్ల హాన్యమయును (పయోగించి 
'కావ్యమునకు జీవముపోసిరి రచన శృంగార పాబంభమే అయినచోట హోన వ్రయు విధిగా 

అంగరనముగా అంగీకరింపబి, ఆద్యంతమూ పోషింపబడుతూ వచ్చినది. పురవర్థన 

హౌరవర్లన, పుష్పలావికావర్లన, రసికవర్లన, నర్క్మవయస్కు_ల సంభాషణ సఖుల చతురోక్తులు 

(్రేయనీప్రియుల నర్మోక్తులు, నర్మద్యుతులు మొదైననెస్నో . హాస్యాన్ని పాయోగించ 
డానికి పనికివ చ్చేపట్లు వాటంతట అవేసిద్ధించినవి. కావ్యము వీరరన్నపధానమెన నాడు 

తా హోస్యము రసాంతరము-గా ధ్వనింపబడేది. అనుచినమెన భయం, అనవసరమయిన 

శోకం, అర్థంలేని ఆడంబరం, అక్కరకురాని ఆర్భాటం అందుకో లేని ఆశల్కు అసలా సీనలైన 

చేతగాని తనం వైరా గుణాలు పితి పక్షం వారిలో ఆకోపించ్చి లేడా ఆభాసీంప 

జేసీ లోలోపల గంఫిరం-గా నవ్వుకోవటం, మనల్నికద్వించి నవ్వించటం వీరకాన్యరచయిత 

లో ఉన్న (పక్యేకలకుణం వళ్లు తెలియని శోకంలో పాయోగించచే ఇద్రనము్కి వళ్లు మంటే 
కోపంలో పాయోగించే “అభూతావరణము? మొదలై న, రచనా సాంప్రదాయాలు 
కూడా (పొనంగికం-గా హాస్యధ్వనిక్ ఉఊ'పకరించేవి. (“ద్రవోగురువ్వత్మి క్రాంతి? వోక్రాబే 

గాదినంభవా_త్మతవ్యాజూశ్రయం వాక్య మభూతాహరణం మతమూ శాంతరన వూర్తితాలైన 

ఫురాణ కావ్యాల్లో హాస్యానికి అవకాళం తక్కువే కాని అవకాశాన్ని ' కల్చించుకోవకుం 
అనేది కవివ్యక తమ మిద ఆధారపడి ఉంటుంది, పరనుశివున్తి ఆయన పరివారాన్ని, 

పరిహాన భాజనులుగా చేసిన కవులెందరో ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుని "బాల్య క్రీడలలో 

ఎారన పోతన లిద్దరూ నవ్వినవారే, పర్వత నారదుల వృతాంతం, “చండిక కాప్పరరి 

పంటి' (పానంగిక మెన కథలెన్నో హాస్యాన్ని పోషించేందుకు తోగిన (పనంగాలు-గా ఎంచి 

వ్యోయబ్బూూాయి. అసలు పురాణ 'కావ్యాలెసేక అనేక కఛాసమన్వితాలు. వాటిల్లో 
కొన్నికొన్ని ఫుట్టాలు కఖలేకావు, ధర్మృశ్యాస్త్రవిషయాలు వేదాంత సీద్దాంతాల్ను సృృష్టీరహా 
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స్య వంకకడ నలు, రొజుల జావీతాలు అన్ని పుఠరాళకాల్లో స్థానం నందం మ' 
ళా 

కొన్నాయి. అధికారిక రసమని చెప్పబడే శాంకరసం (లేక భకి రనం "బన్ని టిన్ సంపు 

టీకరించడానికఘ నూత్రపాాయంగా (గ్రహించబడుతుంది. దానిని అధికారిక రనమని అనే 

కం: బిజరనం? అనిఅంెకే కొంత సబబుగా ఉంటుంది. కాగా, ఇలా ఏదానికది ప్నక్వే 

కంగా విడడ్సి చూచినట్లయితే క్క పురాణాల్లో ఏ కథకాకథ ఒక సంపూర్ణమైన కావ్యంగా 

తయారవుతుంది. పాొసంగికాలని చెప్పిన రసాలే ప పాధాన రసాలుగా నూరుతాయి. ఈ 

దృష్టితోచు చూస్తే హోన్యరన రన ప పిధానమైన కథలు పురాణాల్లో అనేకం దొరుకుతాయి. 

తెలు సాహిత్యంలో శతకాలకి ఒక ప పతే కస్టాన ౦ ఇవ్వ బడింది. ఇవి భక్తి 

వైరాగ్యం, క్ల శృంగారం, నీతి లోకభక్మం అనే క. ఏవో ఒక దానిని పిధానంగా 

గంహించి వాయబకినవి, వీటిలో ఏ పద్యాని కా పద్యం స్వః సంపూర్ణమైన 'కావ్యం- 

ఒక్కొక్కటి ఒక రసగులిక వీటిలో హాస్యాన్ని పోషెంచిన కవులుచూడ మనకు చాల 

మంది దొరుసతారు. ఒక లోకచృతాన్ని ఈ నడించో ఓ ఆడంబరాన్ని అపహసించో, 

క్త గాంమ్యుత్వాన్ని నిరసించో, ఓ 'సామ్యాన్నిి వకారంగా ఎత్తి చూపి ఉన్న నత్యాన్ని 

“ళన ధ్వనింపజేసో నవ్వీచటం శతక కవుల సాంప్రదాయం, వీరరచనల్లో సామెతలు? 

జాతీయాలు విశ కోటోక్పలు, యమకాలు, 'శ్లేషలు, వ్యాజస్తుకుల్కు వ్యాజనిందలు, వకోంక్తులు 

అనుకరణలు, చంటి చెన్నూ హోస్యధ్వనికి అనుకూలించే రచనా విధానాలు కనుపిస్తాయి. , 

అలంకార శాస్తాగన్ని ఆపోనన పట్టిన మన ఫూర్వ కవులకి, హాన్యసృష్ట్రికి కావలనిన ఉపక 

ణ్లు వ్ అవకాశాలు కక నుపరిచితాలే. 

నకు గద్యకావ్యాలు తక్కువ సంస్కృత భాషలో నే గద్యకావ్యాలు విరివిగా 

"లేవు; మనశకేలావస్తాయి. ఈ ఛావదాన్యం మనల్ని చాలాకాలం పీడించినమాట వాస్తవం, 

గచ్యరచనలో హాస్యానికి అవకాశం ఎక్కుఒవం ఆధునిక సాహిత్యంలో గద్యకి పాంధాన్య 

మిచ్వుబుడెంది. ' హాస్యాన్ని పోషించే రచనలు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. కాని 

ఉ్ర్వము హాన్యం+ అని అనిపించుకోగలిగెన హాస్యం బాలా తక్కువగా గోచరిన్తూంది. 

ఇదిగాక ఏ ర్ మెన రచ నలో చై నా హాస్యాన్ని ( ధ్వనింపజేయవచ్చున నే నంగతి నేటి రథ 

య్రక్లల్లో, వీ క్రగాందరో తప్ప, మిగిలినవారు ; గొనునించినట్లు తోచదు. నీ రసమైన శ్యాక్రీయ 

1 సంబంధించిన. వ్యాసాలలో కూడ అక్కడక్కడ హాస్యాన్ని (శయోగించి 

నరనం"గా వాయవచ్చును. . ఇలా (వాసే రజయికలు డు ఏ ఒకరిద్దరో తప్పు ఎక్కువగా 

కన్పించరు. మై సాహిత్యా లెన్ని టిలోనో.యీ రకమెన రచనలు. రచయికలు కనిపిసారూ 
4 + - ర్ూ | శాల] 
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చేడు మనం, ఎన్నిటినో వారిననునరించి (వాస్తున్నాము. ఈ విషయంలో కాడ ఏల అను 

కరించరాదు? "నేడు నున తెలుగు సాహిత్యంలో నానాటికీ యితో ధికంగా స్థానం సంచా 

డెం క్రొ ఉన్న చిన్న్నకధ్య నవల నాటకం, ఏ కాంకిక్ళ వ్యాసం, నిమర అన్నీ 

టం. సాహిక్య నంపర్కా_న్ని పురన్కరించుకోనిలేచినవే. అన్నీ అంతో యింతో. 
ఆనుకరణ'లే. అనలు గద్యలోే రచన సాగించడం అనేది మనము విడేకీయులనుచూచి సావాసించి 

అభ్యసించిన విషయము, ఇంతకుముందు మనకు గద్య లేవనికాదు. ఇప్పుడు మనం చూస్తూన్న : 

గచ్యకి మని ప్రాచీన గగ్యకి'న్వతాబంలో ఏమాత్రమూ పోలికలులేవు. శ్రీకారం? నుండ్సి 
“చిత్తగించవ లను వరకు గద్యలో వాసిన పన్న కాలే మన సూూర్య్య'లెరు?రు. చంప్రుకాౌ 

వాలే (వాసిన గద్య కొ లేటి చేం తాటి గద్య. దానికొక ముకహ్కూ_ వెంగవమా ఉన్నట్లు 

తోచదు. అవోఛంవోనిబద్ధముకాని దండకం. భు ఓబాణంనీ కాదంబరిని అనుకరించి (వాసిన 

గడ్యరచనలు కూడ మనకుళేవు. కాగా, నేటి మన గద్య వూర్తి గా పాశ్చాత్య గద్యకి 

అనుకృతి. - అయితే అనేకమైన అళుకళణలలో సి . పడనక్కొ_రలేని అసుకరణ.' గద్యకి 
ఒక పరిష్కృకేమెన రూపం ఏన్చడిన తరువాఠ Po నాటకం, వ్యాసం, కథ వారాలన్ని' 
టికీ వికసించడానికి తగన అవకాశం కలిగింది. ఇవికూడ అనుకరణ'క్కే అవుగాకి. మంచిని 
అనుకరించడం మంచికే. ఆనేతు శీతాచలమూ నేడు ఇట్టి అనుకరణ వ్యాపించి' ఉంది. 
ఇక మనకేమి* అనుకరించడం రాదా? అనుకరిన్తే దోషమా? ఈ అనుఃరణతో పొటు" 

పాళ్చాత్యుల హోన్యరచనా విభానంకాడా న్పేచ్చగా అనుకరింపబడింది. అక్కడక్కడ 

వారి ఆలంబనాలనుకూడ యధాతథంగా గ పపంచ చడం కనిపిస్తూంది. ఆధునిక్ర' సాహిత్యంలో 

ఊన్న హాస్యాన్ని నమ్మగంగా అర్థం చేసుకో వాలంెకే ' పాశ్చాత్యుల ఆయా హోన్యరచనా' 

విధానాలే కాకుండా వారి వన్యతళ్యాన్ని కాడా న్ధూలం-గ్నానైనా త 

ఆరికోరిదె: 

పాళ్చాక్యులలో , హోన్యం ముఖ్యంగా కండు రకాలు... ఒకటీ “హ్యూమర్” 

(Humour) నీ శెండవది విట్?” (Wt) ఆనీ పిలవబడతాయి. వాస్తవానికి మన 

భారత్తీయ దృష్టిలో యీ శెంధూ హాస్యాంతర్లతా లే. కారణం కఇంతూ రసాక్మకాను 

భూతిని కలిగించేందుకు ఒకేవిధంగా. తో డృడతాయి. గనుక. కాని వా” ్ముథంలో ఈ 

శండిటికీ ఆంకరం చెప్పుబడొంగి. ఆ అంథరం ఏదంటే, “హార్యామర్ లో వికృతి సహ 

జంగానే ఉంటుందనీ, “విట్ లో వికృతి ఆనోపింప బతుతుందనిన్నీ . ఆ; లోనో, ఆరో. 

పణలోనో పకృతి అనేది ఊంేఛాలు హాస్యం జనిస్తుండని మన వారి మతం. వారి నిర్వచన 

ప్రకారం హ్యూమర్. అనబడే హాస్యం పంస్పతిని ఆధారం? * తనా ని నద్దత. మా 



నీ 

చేష్టా సన్ని చేశాదులచేక కలిషించబడుకుందె. కసా భ "విక మూ , నంభావ వ్యమూ, నడంఫవమూ 

ఆయిన వికృతివల్ల జనించె చ్చేప్రహార్ట మే హ్యూమ్ ** అని చెప్పిన నిర్వచనము మన భారతీయ 

హాస్య నిర్వచనా రిక చాలా నన్ని హీకమే ఆని వేరే ఇచప్పవక్క_ర లేదు, కాని హర్ష మని 

చెప్పడం వల్ల (ప్రనన్నక్క సుముఖ ఖతం ఉల్లానం వంటి భెావా:3కూడా యిందులో అంతర్షక 

మెపోయినందున యా ba ఆెనీ కోబ్దానిక అర్థవిస్త తి కలిగింది. మన మతంలో 
క 

హర్షం తక్కిన రసాలకి వలెనే హాస్యానికి కూడ నంచారిగా రావలసె ఒక భావం మాతే, 

ప్ర: హాస్యంలో హా "6 రావచు స్ప గాని, ,) పద్దా న్న్న హాస్యమని అనుక్కొ_ నేందుకు వీలులేదు. 

“బట్ అనేదె వాక్చవమక్కృృతి "లేక వికృతిని తటాలున ఆరోపించల ప్రజ్ఞ 

ఫీ మానవునిలోసో ఒక సరిస్థితిలోనో, ఒక ఘటనలోనో ఒక న్వభావంలోనో ఆకస్మికంగా 

వచ్చిన "లేక్ ఆలవర్చుకోవడంవల్ల ఏర్పడిన వికారాలను ఉన్నవి ఉన్నట్టుగానే చూపి 

ఇచ్స్చణానికి బదుల్కు మరేదో ఆదాపారణచూపి ఉపమానం చెప్పి సామ్యం గుర్తి ంపజేసి 

కొంత కళా కవిత యా కలిప్కి తటాలున మన దృష్టిని వికృతివై పు మర లించే (ప్రజ్ఞ * విట్”. 

మిద వెప్పిన “ప్యూర్ లే వికృతి వికృతిగానే చూపబడుతుంది. కిట్ లో 

వికృతి లేని: చోటకూడా ఆరోపించబడటమో, అభాసింప జేయబడట వో అవుతుందె.*'హ్య్యూూమర్ 

లో హృదయ ధర్మానికీ, *విట్ొలో బుద్ధిక త్వానీకి ఎక్కువ (ప్రాధాన్యముంటుంది.” మన 

భాషలో. పీలుస్తే కహా హ్యూమర్ "ని హాస్యం అనిన్నీ *విట్ ని వికట (ప్రజ్ఞ అనిన్నీ పీలువవచ్చు. 

వికట యఖ (Wit) తో పాడిన మాటకి *వికటోకి_ శి 3 (Witticism) అని పేరు, మెచ్చి 

క్రోల్కు వ్యంగ్యం, ఛ ఛమక్కృృతి వైరాలతో ఆడే ఒక ఆటలాటిజే : వికటాలాడుకోవడం 3 

అనేది. ఒక న్మక్రమపంధాలో ఊన్న మన భావాలకి తటాలున అడ్డువచ్చి + వేదాంతులు 

వస్తున్నారంటే చెంబులు జాతా” అని చే చెప్పినట్లు మన ఆలోచనకి మరో ఆధారం చూపి 

-లను “సిడ్ముగం పట్టించఢథంగాని, ఆయినది కానట్టో, అటునుండి ఇటు వ్యత్యన్నం గానో 

కించడంగాసీ, చేనివీ అంతగా పంట్రించుకోకుండా, 'వళాకోళపఫు దృష్టితో నో, చెక్కిరింపు 

_ంతోనో చూస్తూ “ఆంతా మామూలే అన ఛాసింపజేయడంగాని వికట్మప జల 

కీ ఎడంచేతిపనిాగా ఉంటుంది. తర్కాన్న 'లేవదీస్సి నిజాన్ని ధ్వనించి ఆశేపించే 

'జోక్తలు, తర్కాన్ని కావలసిన (ప్రక్కొ..క్ మళ్లించి నిజాన్ని కల్లగానో, కల్ల నిజంగానో 

సింపజేనే ఛలోక్తులు కూడ వికత్ను ప్రజ్ఞలో (Wit) ఆంతర్షతాలే. కాని అవి (శోతకి 

స్థంకాకపోలే నిరర్థకం. వికటో క్తులలో ఊన్న చమత్కృతి శబ్దగతం7-నూ ఆర్థగతం గానూ 
' ఈండవచ్చు. కాని శబ్బగతం ఆయిన వికట్నప్డజ్ఞ (it) అనువాదానికి లొంగదు, 

“.ంగ్యపూర్జమైంన సంథామాకాడ ఒకప్పుడ శబాధారంమోద నడుస్తుం ది కొని ఆ వ్యంగ్యం 
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జయటపకపడి వాచ్యం అయినట్టయి లే వికట ప్రజ్ఞ (Wit) హాస్యం (Humour) గా మారుతుంది . 

ఒక నెక్కి_రింపు సమర్థనగాని ఒక వేళాకోళపు సార్యగహణంగాని *'దావాపోయినా కోర్టు 

పడతులు తెలినే oa అౌశేీకిలో చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ ఏికట్న పజ (Wit) వనక 

తేటతెల్లంగా తెలిసి హోన్యం (Humour) గా మారీపోతుందె. ఒక నీతివాక స్ట్ ఒక 

పద్యపాదం, ఒక 'వేదవాక్యం, ఒక 'వేదాంగసక్యం వంటివి (పస్ఫుక (పనంగానికి అన్వయించే 

లాగ ఉఊలళ్లేఖించి ఉన్న అన్హానిః యు మైన విక టార్థాన్ని స్ఫురింప జేయడం నజీవమైన 

విక టృపజ్ఞ. ఈ దృష్ట్యైనే జాతీయాలు సామెశలు వ_౫ రాలు నమయోచికం-గా వాజబడి 

వికటార్థాన్ని ధ్వనిస్తాయి. కాని అట్ సామెకలోే “స్వతః నవ్వు కల్లి కలించే ఆర్థం ఉన్ననట్టయి తే తె 

వికటపరి్ఞ (Wit) హాస్యం స గ గా మారుతు. ది. 

వికట్మపజ్ఞలో పరిపూర్థ్యమైన అనుభవము పరిపక్వ మైన జ్ఞానము, (కకృతి నిరీక్షణ 

వరాలు కూడ మేళవించి ఉన్ననట్టయితే అది వినోదప్ర ఖై అవుకుందె.  'వేదున్న నూకు 

ల్లోనూ, శతకకనుల అర్థాంకర వ్యా సాలలోనూ, నిదగ్శున, దృష్టాంతం నంటి అలంకారాల్లోనూ 

మసక్తీ ప్రజ్ఞ ఎక్కువగా గోచరిస్తుంది. ఇదేకాదు పంచతంత కథల్లో ఊన్న రూపకాంతర్షత 

మైన నిగూఢ సత్యం, అశేబియన్ _నెట్సు కథల్లోనూ, మన శుకనప తి కథల్లోనూ ఉన్న 

యుక్తి చాతుర్యం వగ రాలుకూడా యిదే రకమైన వికట్నప్రజ జుకి భలితాలుగా (గహీంప 

' బుడ్జాయి. కాని భారతీయ సాంప్రదాయంలో యిదె వాస్యమనిపించుకోదు. శేవలయుకి 

esp చమక్కాతిగాని హోస్యం కల్లించవు. మనః పానన్న తనో, ఆళ్చర్యాన్నో కలిగిస్తాయి. 

ఇవి హాస్యానికి సన్నిహితం కావచ్చుగాని, హాస్యా్న్న కలిగి సాయిని-గాన్ని హోన్య మే అనిగాని 

అనుకుెగీందుకు వీలులేదు. అయితే సమయం, సందర్భం కూడా జకపడిననాడు వీటివల్ల 

హోన్యం జనించి పోషింపబడజడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కావలసినది 

వినోదం, చర్చలు వినోదకభథలు, రామలింగని కథలు వారాలలో ఉన్నయుక్తి చాతుర్యం 

వినోద మిశిత మె హాస్యాన్ని గొల్చుతూంది. 

"వేరొక కావ్యాని గాని, క విళ్తాశెలినిగాని అక్షరశః అనుకరిస్తూ లేకితనాన్న్ని 

కల్లించి, లేవిడీకొట్టి, వేళాకోళం చేసే బోస్యానుకృతులు( &264169) పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో 

కొంకస్థానం మోక షు తెలుగులో కహాచిముంచి జగ్లకవి (వానిన * చంది 

తుం విలాపం” యి రకమైన రచన అయితే యా హాస్యం మూలకృతి తెలిసిన నాడుగానీ 

స్పంస్ట్రం-గా బోధపడదు. మూలకృతిలో ఉన్న గంఫీరత్మ అనుకృతిలో అనూహ్యమైన 

సల అవతరించి లేకితనానికి జాగా చేస్తుంది. ఈ వై పరీత్య మే యిందులో ఉన్న 



బ్ న! ఆం లె, ఆల 33 అగి ద సట 
హాస్య హేతువులై స వికృతి. హాన్య రచయికేకి కాజలసినదల్లా (కిందు పరచడం, లేదా 

ల్ శ్ న ల జు ల ఆర్యా త ల్ల 

(త్ సీ పుచ్చపం మనెళపడానిక్ చమెపెయ్యచా "లునవ్నట్లు, రామాయణం వంట క "వాన్ని 

క Dn క్ వ్ బై 
గరాణా వికారం” చదెవి ఆనహ్నా మైనదనివంచవచ్చు * గాం కావ్యానికి, లేకిశేనం 

ర్ట అరు లో 

హాస్యానికి స్వాభె వక్యమెన గుణాలు.  ఆణమ్మాకం ఆసందడర్నమ్యా  బటెపష్పతాథం:మో, 
a 

౯; ఆ 

లీ చీ శ 6 - క్ ల ఇ సె ద లీ నా 

ఐక్యతా ఏిచిత యో ఎగ సడీలేచా లు గంకికత చసుంది వెంటనే లేకికనం తలెక్తుకుందె. 
G-—0 చాలే అలలే 

డ్య సుళువైన హాన్య నిర్మాణనూతంం యా హాస్యానుకృకులలో ఆఅనునరింపబడుతుందె. 

విధంగా మూలానికి గౌరవం తెచ్చెవి కాడా అవుతాయి. మూలాన్ని విస్మరిస్తే, యొ 

అనుకృతికి అసలు అసి త్వమే ఉండదు 
తావి 

మనకావ్యాల్లో రనభావాదుల కెంత (పాధాన్యం యివ్వబడింవో అంత (పొధాన్యం, 

పాళ్చాత్యకావ్యాల్లో ష్మాకపోషణ్క శీలవై చితి. ఘటనా వైవిధ్యం, విధివై పరీత్యం 

వై రాల కివ్ష్వ బడింది, మనకో పాక్ళలచే గాని ఘుటనాదులచేగాని ధ్వనింపబడిన రసము 

ముఖ్యం, “పాళ్చాత్యులకి రసాళాయ మైన పాతం ముఖ్యం. ఈ కారణాన్ని పురన్కరించు 

కొని పాళ్ళాక్య సాహీత్యంలో ఎన్నో హాస్యాశ్రాయమైన పాత్రలు (Humorvus Char- 

acters) సృష్టి రషబగ్ఞాాయి., ఈ పాత్రలు హాస్యానికి ఆశయం, ఆలంబనం ఘాడ అవుతూ 

ఉంటాయి. అత్యధికమైన, లేక అత్యున్నతమైన హాన్యం ఇట్టి హోన్య పాతను సృష్టించి 

పోషించడంలోనే ఉంటుందని పాళ్చాక్య శ్వా స్రజ్ఞాలమకం. తెలుగులో మొక్కపాటి 

వారి (బారిష్టరు పార్వతీశం? యీ రకమైన సృష్టి. అనహజత్యాన్ని ఒక [క్రమగతిలో 

ఎడ తెగకుండా నడపడం యీ రకపు రచనల్లో ఉన్న విశేషం. వీటిలో ఘటనలు ఫూర్వ 

నికీ తాల్రె వికృతికి ఓ క్రమం ఏర్పరున్తూ ఆడుగడునా అనంభావ్యమైన విషయాలు తార 

సిల్ల జేన్తూ అన్నిటినీ ఒకే నూశ్రానికి (గుచ్చి యిక్క_డితో సరియైన లేక లోకసామాన 
'"మైన, పంథా కుదురుతుందనే ఆశ అనుక్షణమూ క ల్లిన్తూ, ఆఖరికి అనుకోని వంపులోకి 

కథనీడుసాయి. మనడఊిహ ఒకటీ సరికాదు ; ప్యాతగానిి కథగాని మనల్ని విడవదు; 

కథాగతి నక షమమే ; ఘుకునలు ఒకదానికొకటి అతికినవే. ఉన్న డల్లా నిర్వహణలో చూసే 

వై కృతి. (ప్రపంచం తల్లకింంద్యులెసట్టు, వికృతి నహజమైనట్టు భానింస జేయడం యీోరచ ' 
యికేకి నియమం. వైముఖ్యంలో సుముఖ్సక్వం, సుముఖక్వంలో వైముఖ్యం చూప్కీ మన 

'.. తర్కాన్ని ఊహన్సి నదుళ్టేశాన్న్సి అనుభవాన్ని అన్నిటిని అనుకోని రీతిగా పరిణమింప 

= 

-. చేయటం అనేది వీటి సిద్ధాంతం... కెలీని తక్కువ తనాన్ని గుడ్డిగా నమ్మి పొరపాటు 
శా! ” ఇ ఇ 
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నహజం అనుకొ,,_నీ అయినదల్లా నన్య మే అని గం్పహించడం యీ షపాకకి నీలం: అయితే 

ముజే మానవులలో. ఊన్న లోపం. ఆలోచనకి దూం కాకుండా ఉండే తెలివి తక్కువ 

తనం మనలో ఒక నరదా అయిన గుణం, ఇది చివరికి “మనం యింతే కదా అనో (అయ్యో, 

పం 19 అనో అనిపించి, కళ్లు-చెమ్మగిల్లించి నవ్విం చేరకం, ఇదే విధంగా అల్లరితో గూడిన 

అకిసాహనం, అనిశ్చిత మైన సు సుఖంకోనం పడే ఆరాటం, అలువుబలువులు తెలియక 

సాగించే ఆర్భాటం, శృంగారంలో జరిగిన శృంగభంగం వగ రాలతో చితి ఎంచిన పాతంలు, 

వాటికథలు కూడ యీరక్యమెన హాస్యాన్నే సృష్టిస్తాయి. ఈ హోన్యం ఉత్తమ కోటికి 

చెందుకుందన డానికి ప్రబల పమాణం ప్రజాదరణ. ఈ రకపు హాన్య పాత్రం ) ఆభాప్క 

ఆజాతి, నిలిచినంత కాలము నిలిచి ఉంటాయి. బాచిగాశుు పరమానందయ్య, పార్వతీళం 

వంటి పొకిలు తెలుగు హృదయంలో శాళ్ళత మైన స్థానాన్ని గ డించాయి. కషి పతి. 

భావంతుడైననాడు వేలే కథలోనో. నాటకంలోనో కూడ యిట్టి హాస్యాలంబన మైన 
పొత్రనుదిద్ది అందిస్తాడు. మవ తెలుగునాట గిరీశాన్ని నుబ్బిశెట్టినిగాని ఎరుగని 
వారుండరు. వీటిలో ఉన్న విశేషమేమంకే, కథ మరచినా, పాకిను మరవలేక 

పోవటం; 'కాలాంతరాన ఈ పొ, (తను కేంద్రికృతంచేసి అల్లి నకథలు అంటగట్టిన వృతాంతాలు 

ఆఅక్యథ్కం'గా పొడనూపటం; చివరికీ పాత "బే? కరలాల్థననులన్ని దాటి వకుద్ధంగా జాతీయ 

మెన ఒక సొత్తుగా ప. పురుపుడు-గా పరిణమించటం. 

._ పాళ్చాశ్య సాహిత్యంలో , అధిక్షేప హాస్యం (52178) ఒకో విశిస్టమైన స్థానం 
నంపొదించుకుంది. ఈ అఫశేప కావాలో రి కవినో, రాజకీయవేత్త నో మురవరినో ' 

ఫేన పూర్వకంగా నిందించటం కనిపి పిస్తుంది. ఇలామవ్య క్కి గతంగా కాకుండా ర్డీ సంస్థనో, 

సమాజాన్నో -హీళన చేయటంగాని, నంధుంలో (వేళ్లుపాతుకొనిపోయి ఉన్న హక 

ఇదారార్కు అంధ విశ్వాసాలు, 'వెరిమొరి సాంప్రదాయాలు వై రాలను హీళ్లన చేయటం 

కాని ఈ అధికేప కావ్యాల్లో అప్పుడప్పుడు 'కావ్యనస్తుక్రగా కనిపిస్తుంది. పారశీక 
సాహిత్యంలో *హజో? అనే సాహీ పీక్యళాఖు యిజే రక మైనది. మన పాిపీన 'సోహిథ్యంలో 

యిట్టి రచనలకంక పాన్టు కలుగలేదు: పిండపోలు లక్ష్ముణకనవి ' (వానీన "రావణ 

దమ్మాయము! తెలుగులో పకి నిందకి నాంది. _ఆభునికులలో తిరుసతికవులు “గీరతం? (వాసి 

మరి కొందరికీ రకం రచనలు చేయటానికి (త్రోవచూపెక్తేరు. అనంతపంతుల . రామలింగ 
స్వామిగారి కుక్ష పశు ము” "తెలుగులోగల అధ కే ప కావ్యాలకి తలమూనికము. తత్కాాలీన 

కషినో లేక రాజకీయవేత్త నో నింగించుటకు బదులు, జాతినీ, లేద్ద .ఆచార ఇారాలనూ 

లోసపములెంచి సంస్కా_రాఖిలాషతో నిందించినటయి'తే, ఆలంబనకి వ్యాపి కలిగి అధి 
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"క్షేసము హాస్యానికి సన్నిహికమవ్రుతుంది. పొనుగంటివారి “సాక్షీ ఈ రకమెన అధిక్షేప 

హాస్య మనకు ఉదాహరణ. _ కాని తక్కి_నచోట్ల యా హోన్యము నిమ్న తరగతికే చెందుతుంది 
అయిత్సే సంస్క_రించడానికి యీ హాన్యం వజాయుభం వంటిది. “శకం పితి శాశ్యం 
నమాచరేత్ ౨? అన్న న్యాయం యిందులో కొంగవరకూ కనిపిస్తుంది. ఫలకః యీ హోన్యం 

కొన్ని నోట్ల కటువుగా మారుతుంది. అధిన్నేసం వ్యకి గత మైన నాడు యా దోషం 

మకీ విస్పష్టంగా నోచరించి హాస్యాన్ని ఆకోం శం కింద మార్చి విడుస్తుంది. జ్వేసా 

మక్షాలతో గూడి ఉన్న యా హాస్యం పద్ద వోస్యమనిపం చుకోదు. అవే కారణాన్ని పురస్స్క_ 

రించుకొని మనవారిట్టి రచనలంకగా చేయలేదు. అధిక్షేప చాటువులు మూత్రం అధికంగా 

దొరుకుతాయి. పుస్తకాలకు పునకాలే వాసి సమయాన్ని (పకిఛని వినియోగెంచి తిట్ట 

డమే పని ఇట్టుకొన్న కవులు మనకి తక్కువ. అయి లే, యిష్పుజీలోపంలే ఆదు. వాలా 

నుంది "నేడిట్టి రచనలు చేసినవాయా చేస్తూన్న చాయా మనకి కనిపిస్తుప్నారు. గద్యతో 
పొటు యూ es హాన్యంకాడా అకిళశయిస్తూంది. ఆంకేకాదు అఫన్నేపం' కొంతలో 

కొంక మృదువుగా ఉంది. హాస్యాన్ని పిధాన లక్ష్యంగా నిరూపీన్తూంది. కాని ఇంగ్లీషు 

లోని “గలివకుయాశేలు వంటి రచన యింకా తెలుగులోకి రాకపోవడం శోచనీయం. 

అ$ శ్నేపానికి నన్నిహితంగా ఉండి సాయపజేేనె వ్వ ంన్యం (Irony) పొళ్చా 

తుల యా న్యంగ్యానికీ ([rony) మన లాక్షీణికుల వ్యంగ్యానికీ భేదం ఉందె. వారి 

వ్యంగ్యం, కొన్ని చోట్ల వ్యంగ్యార్థాన్నీ, కొన్ని చోట్ల లక్యూర్థాన్నీ కహూడా యిస్తుంది, 

లక్య్యార్థాన్ని యిచ్చే నోట్ల ఉతీకంక కనిపిస్తుంది. అధికేపకావ్యాల్లో యో విపరీత 

లక్షణ ఎక్కువగా వాడబడుతుంది. ఇదిగాక కోరిరోరి ఒక విషయాన్ని ప్రచ్చన్నం 

చేన్తూ మరొక తొడుగుతొడిగి అందుకను కూలంగా నటిన్తూ ఆడిన మాట కూడ వారిలో 
“న్యంగంి (Irony) అనే చెప్పబడుకుంది. నాటకాల్లో వ్యంగ్యానికి (Dramatic Irony) 

ఒక పృత్యేకస్యానం, విలువ యివ్వబక్షాయి. ఆ నాటక్రీయ వ్యంగ్యం కాడా రండు 

విధాల కనిపిస్తుందె. ఒక పారంనోట్క తెలిసో తెలియకో, భావికథా నూచకమెన పలుకులు 
పలికించడం మొదటిరకం. సీనిని హోన్యం గా (గ్రహించడానికి వీలులేదు ఇది కేవలం 

చమత్కృతి, ఇక రండవ రక మొవ నాటకీయ వ్యంగ్యం (Dramatic Irony) పాకల 

అన్యోన్య సంభాషణలో heer a పృాయోగంపబడుతుంది. ఒక పాత్ర తెలివి తక్కువగా 

ఏవో మాట్లాడటం పీక్షకులు గమనించి నవ్వటం ఆనేది దీనిలో మొదటిరకం. 

ఇందులో పాక య్. చూచి మోసపోతాడు, |(పేకుకులు నత్యానిక్షీ యీ అభాస్మో 

పాఠ్ళలో తాత్కాలికంగా. ఎఏర్చశిన మూర్గతకీగల 'కార్య కారణాలు గంహించి నవ్వు 



రేసీ 

కుంటారు. పొతంలాకరికొ కొకరు తెలియక ఒకదానికింకొటి మాట్లాడడం గాని చెప్పకూడని 

రహస్యాలు వెప్పేసుకోవటం గాని శెండవ రకము. పేషకులు పాతొలు పడుతూన్న 

పొరపాటు గంపాంచి నవ్వ్వుకొంటారు. ఇదేరకయమెన నంభాషణ ఒకహారం పారపడి 

ఉండి, వేరొకపాత తననుణాను ప్పచ్చన్నం చేసుకొంటూ ఉండి జరిపిన ట్లయితే మూడవ 

రకము. ఇందులో ఒక పాతం చతురుడు. చెండవ పాకం మోసానికి గురియై తాతా. 

లికంగా మూర్జుడవటం, నవ్వుల పొలవటుం జరుగుతుంది. ఈ అన్నిటిలోనూ ఉండే 

ముఖ్యలక్షణం ఫారపాటు. దాని తరతమ భేదాలు నవ్వులో "హెచ్చు తేగ్గులు ఏర్పర్పుతూ 

ఉంటాయి. అయితే యీ రకాలన్నీ నమనవాయ కూడా నాడినవే. మనవారు వీధ్యంగాలుగా 

చెప్పిన ఆద్ధత్య'కాదు లల లిటివి. ఇవిగాక అభానను నిరసించి నత్వాన్ని ధ్వనించే వ్యంగ్య 

వాక్యాలు (వకక్సు లు . వ్యాజోక్తు కులు వగైరాలు కూడ పాళ్చాత్యులచె “వ్యంగ్యం” 

(Irony) నానే గం్పహింపబడతాయి. ఒక పనిచెయ్యబో7 = అది వికటించి “అయ్య వారిని 

చెయ్యబోతే కం అయింగి దన్న వాటంగా తయా లే అది “విధి లేక 'భుటునాప్యంగ్యంి 

(Trony of fate or action ) అని పిలవబడుతుంది. మనవారి “అవలిగతంి అనే 

వీధ్యంగం యిళ్లిది. (యక్తక్యత్ర నమావేళాత్ కార్య మన్యతిసాథ్య తే ! (పస్తుతే ఒన్యతం 

వాన్యక్ స్యాక్తే న్చావలిగతం నుతమ్!) అయితే యివి ఆన్ని చోట్ల హాస్యాన్ని కలిగించేవి 

కావు, నమయం, సందర్భం అసే వాటిపపె ఆధారపడి, అనువైన చోట హాస్యాన్ని 

భ్యనించడానికీ ఉపకరించేదిగా ఉంటాయి. 

జీవితాన్ని "లేలికగా, వినోదదృక్పథంతో చూపే హాస్య నాటికలు (౮ంmic Plays) 

కాక్క పత్యేకంగా హాస్యాన్నే అవధిగా కల్లి నడిచే మన (ప్రహనగాలవంటి “ఫార్సు? 

(Farce) అనబడే రచనలు కూడ పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ 

(ధార్సుిలో యదార్థం తక్కువగానూ, అనంభావ్య మైన కల్పన ఎక్కువగానూ డాంటుంది. 

హోన్య నాటెకల్లోో యదార్థం, సంభ న్యం, అయిన విషయాలు వర్ణి ంచబకుతూ, పరిస్థితికీ 

(Situation) పాతంకీ eet గల సంబంధంలో seg వికృతి ఏర్పర్చబడుతూ 

ఉంటుంది. పాతం పరిస్థితీ వశాతూ, తనకతానుగా నే, విరుద్ధంగా సడిచి నవ్వులపాలను తాడు* 

“ఫార్చులో పాకలు ఫఘుటనల్కు అన్నీ ఆ చివరినుండి యీ చివరిదాకా వికృతంగాననే 

చూపబడతాయి. తెలుగులో యీ ₹ండు విధాలెన రచనలు వేడు డోరుకుతాయి, 

మన (ప్రహసనం, బేసషంమార్చి “ఫార్సుగా తయానై నట్టుకాడ కనిపిన్తూంది. వస్తువు ప్మొత్రు 

సంభాషణ అన్నీ నర్మికొత్త రీతిలో కగార్పబడుతు'న్నాయి. , ఈ కాలనికిది సరిపోయి మన 

అలో జల 5 చారి ఉచారతకి, సమయజ్ఞ త్క్షి పినూణంగా ఉంది, పాళ్చాత్య సాహిత్యంలో లిప్టు 
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దిచ్వుడుం కనిపిస్తూన్న *నూక్యూఖ్యాయికలుి (Nut-shell Novels) యింకా యు అర ou 
వచ్చినట్లుళేదు. వీడిలో కథ శేషహాధారం మోద నడిచి, చిట్ల చివరదాకా అం క్ రా cn 

పరంగా గా ఆంచి ఆఖరున బయలముెపటి టి నవ్వించే నోరణీలో నా గయబడుతు 

చండోసారి కథంతా చదివి వ్ పదాల్లో ఊన్న ga (గ్రహించి పాఠకుల 

ఇందులో నవ్వుకి మనం మొదటపడిన పొరపాటు శూకువుగా ఉంటుంది. 
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హాస్య కల్పన 
హోన్యగంంథాని కుండవలనే లక్షణాలు ఫలానా అని చెప్పాం ఇాలాక పం, 

ఇంకవరకూ చెప్పిన దానినిబట్టి పహోాస్యగచనలో అవాంశర భేదాలు ఆెనీకం ఉన్నట్లు తెలియక" 

పోదు. ఇక ఒకానొక గరంథాన్ని హాస్యగర్భంఫవని నిర్ణయించడం మరీ కస్ట్రమైనపని, 

కారణం, మన కావ్యాలన్ని టిలోనూ శృంగారమో వీరమో ముఖ్యరస మై ఉండటమే, 

కాగా ల్సి అర్థవ్యంజక శకి ఘటనా నిర్మాణ విధానం, రసాంతర నంసృష్టి, అవాంతర 

కళానంవిధానం వై రాలననునరించి వాటిలో ఉన్న హాన్యన్వనినీ దాని తరహానూ 

గ“హీంచికొని, 'కావ్యవస్తువ్రుయొక తత్వమూూ, ఈ ద్లేశమూ వరాలు గమనించికాని 

ఏవైనా ఒక (గంధాన్ని హోాన్యగంంధం గా నీరయించవలసివస్తుంది. హాస్యపియుడైనక వి 

ఏ రకపు రచ నలోనెనా హాస్యాన్ని ముమ్మరంగా* అందెంచగలుగుతాడు. అతని సునిశితమైన 

దృష్టి అంతటా వికృతిని వెదకి (గ్రహించి, మనకు చూపగలుతుంది. వికృతి లేనిచోట కాడా 

జ ప జ్ 9 0 a Pe 
వికృతిని ఆరోపించి లేక ఆభాగసింపజేసి వికటపిజ్ఞా ధురీణుడైనకని హాస్యాన్ని అత్యంత 

సునాయాసంగా సృష్టించి అందిస్తాడు. ఇలాటి కవుల రచనల విషయంలో ఒకొక్యాప్పుడు 

nn = నాడ ఇ! : 0” అజం క క ఇక 
మన నిర్ణయం పెడతో వబట్టినా పట్టవచ్చు కాబట్టి హాస్యసృష్ట్రి క మన కనులు తరుచుగా 

అవలంబించే మార్దాలేవో న్పష్ట్రం-గా "తెలుసుకొని ఆ లక్షణాలు గమనించ్చి అవి ఎక్కడ 

ఎక్కువగా కనిపిస్తే అక్కడ ఆరచనలర్ని హాస్యరచనలుగా గ్రహించడం కొంత మేలు, 

హోన్యనృష్టికై మన కవులు సాభారణంగా అనుసరించిన మార్గాలలో “మొదటిది 

శబ్బసంబంధమైన వికృతిని కల్పించటం. మాటల్లో తారుమారు చేయడం, ఆడిన మాటనే 

తింప్పియింకో అర్థంలో వాడటం, ఒకదాని కొకటి వ్యాఖ్యానించడం, యమకం, కే 

అనుపొస వగైరాలు విశేసంగా వావడం, వ్యస్థవచో “డాంబికం చూపడం, వాక్యాన్ని 

పొడిగించి కొనరునూటలు వేయడం, విభాషనాకి 9యించతం, గాంమ్యూన్ని పయాగించడం, 

లోకోక్తులు జాతీయాలు, నీచోపమలు, కాకువులు మొదలైనవి హార్చటం, కేదశాస్తాిల్లోేని 

వాక్యాలని సామాన్య మైన చోట విపరితార్ధంలో సార్థకం గా భాసించేళాగున దాసా 

రించడం, వికృతంగా ఒకర్ని అనుకరించడం, ౭0కు మూడు భాషలు మికోమంచేసి రచన 

సాగించడం "మొదలైనవన్నీ యి రక మైనవి. వీటిలో వికృతి శేనలం రొ సంబంధి ఆయి 

నందుచేత వీటిని వేరొక భాషలోకి అనువదించడం బాలాకొస్టం. బొత్తిగా శక్టాధాగం 

మిద నడిచే హాస్యం కావటంచేత యిది యికరుల్ని అంతగా బాధించే రకం కాదు. అందుళే 

ఇటా కా = 

యో తరహే హోన్యం కొందరి మఠంలో ఊర్ల ము హోన్యంగా పరిగణించ బథుతూూంది, 
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మున కెలునులో  హొన పయ యీ రకమైన హాస్యాన్ని విరివిగా అందించిన 

నానే. వుచకి యూ కొంది పదా చాలు కొన్ని చూడంస్. 
టీ ల 

“కాన్న ది యయ నుండెడ్ వాండభముండ్కు తెల్పి మె 

నున్నది లేదట నుచునుండు నతండిడ మధ్యముండు, లేకున్న దె 

యున్న జ ంచనుదునుండు నకండిలనుక ముండయకా నెన్నగ ముతె 
అమె న్ 

ఆంగసలు మహింగల యట్ విమర్శకుల్ న్ఫఐ స్ట 

((సక్టిప పక్షము... ఆనంతపంతుల రామలింగ సామి గార్ఫు 

పపడ్యంలో ఊన్న హాస్యం అనువాచానాకి ఎన్నడూ లొంగదు, శేఖాంకిక మెన పదాలు 
కాజ 

అనువది స్తే హాస్యాన్ని కోలోకమానన్ర. ఇలానే ఈ కఫింది. 

“కుమ్మెద నటంచు జీపనితోపకుండ 

డటిమి రుంకారములు నేయ దగునె భృంగి 

నీలకోంఠాఖ్య్యు, పురివిచ్చి యేలకేక 

లొనరొవేసెదు సీశుమాలిన శిఖుండి.? అౌేపద్యంలోే కరాడ్. 

(మృక్యం జయవిలానం___గోకులపాటి కూర్మ నాథకవి 

కోబ్లాలంకారాల్ని హాస్యాన్నీ గొల్చేలాగున ఉపయోగించడం అనేది చాలాచోట్ల కనిప 

స్తుంది. అక్కాతకక ng యా అలంకారాలు కవి కటి టా ఆ మానినా 
హాస్యాన్ని కి లినెంచి తీరుతున్నాయి. 

౫చిన్న చిన్న రాళ్లు చిల్లర డేవుళ్లు 

నాగులేటి నీళ్లు నావకు 

శి నా జొన్న కహార్ట్ర సర్పంబులును జరు 
చై య 

పలెనాటినీవము వర్జాబూక్లూ, (శ్రీనాథుని చాటవ్రు న్స్ 
3 

జాతీయమైన మాటలు సామెకలు వై రాలు న్వతః హాస్య పూరితాలై తాడ ఉండవచ్చు. 

లేనిచోటకూడ నంచర్శ్భాన్ని స్రురన్క_రిం దుకిెని హోన్యప దాలు గా మారుతాయి. ఇవి 

ఒక విధమెన కట్టు హాస్యాన్ని చేహాశ్చీవిగా కూడా ఉంటాయి, ' 

“నక్క పొదరిల్లు పంచాననంబు కరణి 

నారకామిని యిలు సొచ్చె వైష్ణవుండు 



ప్ర 

ఎన్ని చదువులు చదివిన నేమి నీచు 

లకు గురుతత్వంబు నె షవులకు సతంబు. 
ది గ్ర 

Co ణ్ ఖం అసం 

తప్పుగా జాడరేని ేనిప్పుడొక్క 

మనవిజేసెద దేవర మనవి చిత్త 

గింపవలె, దప్పయిన తమింపవలయు 

దాసరులతప్పు దండంబుతో నరిగద, 

వర్ణమలలోన వృత్తిని బట్టిజాడ 
మా కులంబెంత శేనియు గాకులంబు 

తగిన యన్నంబులోనికి దగినళూర 
దొరకదను సాముకకు మే మెగురుతుసుండి.. 

శాన దీనిని మా చాసీగా నొనర్చి 

నంతసము "పెరుమాళ్లకు నంభుటింతు 
భాగచత కై 0కర్యంబు భగవదధిక 

సవ్మాతంబని కాద్ వై న మతంబు.ి 

((శ్రవణానందము _ తిరుపతి వేంకటకవులు 

వీటిలో సామెతలు జూతీయాలే కొక ఓక విశిష్ట సాం్మప్రదాతూను గుణమైన మాటలను 

(పసంగానుకాలంగా (ప్రయోగించి హాస్యాన్ని జనింపజేయడం కాడా క నిపిస్తుందె, 

పై నుదహరించిన 'వేళ్గుళూత మాటల్లో వెషన సాంపదాయాన్ననుకరిం చే కట్లువూట లెన్నో 
మ ఛీ ౧౧ రర లు 

యీ విభంగా వాడబడటం పాఠకులు గమనింపకపోరు, 

“గాడ్డుటావు బిదుకగుండ గొంపోయిన 

పండ్లురాలదన్ను పాలనీదు 
య 

లోభివాని నడుగ లాభంబులేదయా 

విశదోఖిరాము వినురవేమ” 

ఈ పద్యంలో గోడ్డుటావుపాడి లోభిదాతృళ్వము ఇఆండూ శూన్యమే అని చెప్ప 

డానికి బదులు గొడ్డుటావు, దాన్ని పిదుక బోవటం, కుండ గొంపోపంటం, అడి పంగ్థూడ 

దన్నటం వై రో మాటలన్నీ హాస్యము కోసమని కోరికోరి వాక్యాన్ని పొడిగించ డానికి 



చేసిన కొనకు మాటలే అని న్నష్వంగా ెలుస్తుంవ ఇటే ఇభంగా అనవసరమైన వాచాలక్క 
— 

దాంతీ వరసాపకి కూరాన మాటలుకిరాణా హాస్యాన్ని చేకూ చ్చేవే ఆనవ వచ్చు. 

ఇదో కో అజ బళ జరి. "దై జక షోలకు జూ హక జ 
౨ దల టాపు ముర కును వటిప్ర YS గగ వంతం ధ్ 

నా జు య కక వ a లు 

స నకు రావ పపేళ కనికంబును వాళ్లకు పప్పుకార ప 
నా cn య 

మకు రాగిిళ్లలకు సంతరమందు రాంభునె చెకుణ్ . ౫ 
rr) య 

ఏిభాప్క మిశ్రాభ ప్క (గ్రావ్యాభాష వంకి టివి జూడ్ హాస్యాన్ని కల్పించడం తెలుస లోనేకాదు 

అన్ని భాషాసాహిత్యాల్లోను కనిపి 
ఇళ 
పుం వె 
అవనే 

ఈ ఆకా దొమ్మరిమంగె గర్భజననం చాసిగృ-ే లా వందనం 

వూయామంగలి పోతి-గాడ్ మరణం ఏటొడ్డు రామాయణం 

పళ్చాక్ చాకలిపోలితోడి జగడం పాపౌఫ్ట నిర్వాషణం 

'కాక చ్చేవన కల్మ సాపసహార: ఇం ఏక కన్మహో భారతం. * 

(భామాకలాపం) 

“నంగితకాడ పాడకీక సాలిచు నీవదె పాడినందుకున్ 

యింగితమెంచి "నేను మరి యిన్నదుకున్ సరి పోయె వింటివా 

ఆంగున నే తలూపినటి అప్పుకు తంబుర యీడ మెట్టి ఖో 

బంగసడు వాపనాడయని పల్కు_ను మూర్హ్యుడు చం దశేఖరంి 

ని (చంది) శేఖర శ తకం. 

శి పద్యాల్లో ఉన్న అనుకరణ కఈహడా హాస్యాని శే. ఇలాటి హాస్యానుకృతులు 

(Paradies) శేషు కూడా చాలా వాయబడుతున్నాయి. 

హోన్య నృష్టికై కవులనునరించే శండవ మార్టం ఆర సంబంధమైన వికృతిని 

కళ్చించడం. ఇది వాచ్యం-గాన్తూ, వ్యంగ్యం-గానూ కసూ ఉండవచ్చు. కొంచెమైన దానిని 

గొప్పగా  జెప్పడం గొప్పను కుదించి కొంచెపరచటం సామాన్య మైన దానిని అఆసామా 

న్యంగా వ వర్ణించడం, కప మెన విషయాన్ని అలౌకింగా నిరసించటం మొదలైన వీర 

కు క నాకుకీయ సంస; (Dramatic irony) విభ్గదాలన్నీ యిజేతహార్య 
- 
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చెందుతాయి... వ్యాజస్తుత్కి వ్యాజనించ శకోక్సి నర్మోక్సి, నిసాఢోక్సి నిబగ్గణ, నీచో 
సమ్మ ఆర్థశ్లేవ, అపహ్నుతి, కాక్యాక్షీప్తం, కావ్యరింగం వంటి అలఐంకారా లెన్నో యా 

రకమెన వికృతిని కల్పించడానికి నహాయ పజేవిగా ఉంటాయి. అపహాస్యం, ఆ పహాన్యం, 

ఎత్తిపొడుపు ఉపాలంభన వగైరాలన్నీ యీ రకమైన వికృతి ' ననుసరించే నడుస్తాయి, 
మవ లాక్షిణుసల “సర్భవృత్తి యీ విఫమెన హాస్యాన్నే నృష్ట్రిస్తుందె. (గామ్యాన్నిి 

(బూతును ధ్వనించే రచనలో కూన యిజే హోన్యం కనిపిస్తుంది. అర్జాన్ కఖార్ధం 

కల్పించడం, ఆపార్థాన్ని సార్ధకం-గా భాసింపజేయటం యిందులో కిచజేషంగా కనిపిస్తాయి, 

ఈ (కిందిపద్యంలో విస్రాయకనికి (భానకవిక్సి అంట గట్టిన నికృతులు చూడంకి, 

౮ఆసుకళ్తావిభూ-తి విబుధావళి పెట్టిన భీకునీక్కు నీ 

"వేనము క్నతిమం బదుకువేసిన బొంతను బోలు జీవితం 

వీసున కిక్కు_వాదునెజువే నుమ నీ తలకాయ్య యింక నీ 
నరణిం దలంప "మొగ మెక్తుట కొను గజాననాఖ్యుండా 1౫ 

. (శుక్గవషకుం___అ॥ రామలింగ సాషమిగారు 

పొగడ వలనే ఘునకార్యాలన్ని టినీ యీానడిం-చి, ఆవారా కల్పిస్తూ చేసిన వ్యాజనింద 
యా (కిందిదె. | 

కళ ల్ర గచ కోన నొజ్జలుగనెన్షా ని కాచి నిష్పంర మం త్రముల్ "నేర్చినావు 

పూర్వబేవగలు కాష్త్రరమున్న ఫురిలోన వంచించి యన్టీ 'బెట్టించినావు 
'తానల తరమున (దళ్వించిన పయోధి చేరుగా కొంత వూడ్చించినావు 

మోనమా ఓ జబులక మోహించి నచ్చిన యెలనాగముక్క, 

గోయించినావు 
భరిర, నీవంటి ఛార్మికుఒస్తుతించ, 

గొదుప లింకేమి కై వల్య నెదురువచ్చు 
చితొచిళ పిభావ దాక్నీణ్య భావ 

హతవిమతే జీవ శ్రీ 'కాకుళాంధదేవ.” (ఆంధ్రనాయక శతకము 

ఇంతకం కు నిర్మోమాటంగా దుయ్యబట్టుకొని నిందించిన ధోరణి (కొందిది, 

“వనునెంట, దిరిగి తేవిటకానితో, జెప్పినముకార్చు గార్యంబు సానిటై న 
మచ్చిక చేసితే వచ్చిన దొంగను, గూనిపోగొట్లును గుక్కొ_ధమెన 
నలచాటు చేసి తే యడుగు నంటిన ముట్లు రత సేయును పాదరతమొన 
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నీవాండననుకొన్న "నెలనెల పనిజేసి మానిపోవును డబ్బుమంగలై న 

నంతకన్నను దక్కు_ వెనట్లు చో న 

ననునరించిన వారిలగాయంగ లేక 

యంనలంచెక్కి_ తిరిని చే యకిళయం బె 

భండనారాతి భీము కోదండరామ (కోదండరామశతకం) 

మొదకు గొప్పగా చెప్పి అందలం ఎక్కించే లాగునటించి, చివరికి దభీనుని "నేలకూలవేసి 

కుంగదీనే విరసాన్ని చూడండి 

“అల్లుడు బహుమానస్తుండు 

అల్లున కొక పనియు జెప్పనెనంగాన్ 

చెల్లును మూడు పనులకై 

యిల్లలుకశు 'బేడంజేసి రంగి శ్లైత్తన్ ౫ (చాటువు 

గొప్పను కదించినట్టుగాస్కే కొంచెమైన దానిని గొప్పగా జెప్పి నవ్వించడం కూడా కీ 

పరిపాటి. వెనుక నల్లీకిచ్చిన ఘనత ఉదాహరించాను. ఇక్షు నస్యం ఒకాయనకి (సభాఫూజ్య, 

మయితే మరొకాయనకు పొగచుట్ట (మబ్బు “పెట్టిన యంత బొబ్బలు “పెట్టించు నుబ్బసాదులక్ష 

మూర్యోదయంబుగా, కనిపించింది. ఓకవి (అశడంబకు మగండీతడమ్మకు మగంజెన్న నాకని 
కంచు నితండె ఘనుడు? అని పరమేశ్వరునికం యె బనవడే భనుడని భుంటా పధంగా. 

చెప్పాడు. ఇంకో కని తీరుపబడిగా “పాగ తాగని చాకు దున్నపోతె ఫుట్టున్ ”* అని 

స్కృత్యర్థాన్ని సాయించేడు. ఈ (క్రింది వ్యాజస్తుతికి ఏకాకి ఆలంబనగా నిల్చిపాందిన 

భునత చూడండి. 

“అన్నాత్కి గూడ హరుండనె 

యిన్నాతిని గూడ నప్పు డసురగురుండ వా 

దన్నా తిరుమలరాయా 
కన్నొక్క._టి మిగ లెంగాని కారవపతికే.? (చాటువు. 

అః (కింది అన్యోకి లో ఉన్న చవుత్కాారం చూడ దగ్గది. 

“ఉన్థరిముల దైన వై వాహికోత్సవమున 
గానమొనరించినని 'వేడ్క_-గార్థభములు 

ఎంత -చక శాందనమ్మొ మరెంత సున్వ 

రమ్మొ'నా 'మెచ్చుకొ-నెను బరస్ప్రరమ్ముు* 



ఈ ఆత్తకోడండి అన్యోన్య సంభాషణలో ఉన్న అంతరార్థం (గహీంచ దగినది” వేశీకా 

భారమందున వెదురుటాకు 

కలికి కోడల యొబ్బంగి గలిగ జెకువు 

పలికి పలికించు కొనుకేమి పాొభవంబొ 

అత్త నీవీవు నెలిమిడి యం కనేమె? 

సంభాషణలో నాటకీయ వ్యంగ్యాన్ని విరివిగా వాడిన కనితిక్కన. ఈ కిందివి కీచకునితో 

భీముడు “సైరంధ్రి గా నటిస్తూ ఆడిన మాటలు, 

“బట్టి వాడవు గావున నీవు నిన్ను 

బొగడుకొన దగు నకటనా పోల్కియాడు 

చాని ఇదకియు నెయ్యెడ్ననైన నీకు 

బడడం వచ్చు నె యొజణుుగక పలికితిట్లు.” 

నాయొడలు నేర్పి నప్పుడే 

నీ యొడలెట్లగునొ దాని నీతెటిగదు న 

న్నే యబలలతో డిదిగా 

'జేయందలంచితివి తప్పునేసితి గంటే 

ననుముట్టి నీవు చెండియు 

వనితల సంగతికి, బోవువాండనె మైనం 

దనువేయిడసిన ఫలమే 

. కనియెద విటెచిత్త భవ వికారములెల్లన్. ౫ 
(తిక్కాన-విరాటపర్య్వ రి 

ఈ [కింది పల్కు_లలో ఉన్న వ్యంగ్యం జగ త్ప్ప సిద్ధము. ఇవి (దుపదునితో కా 

మాటలు. (దుపదపరాభము ఘట్టము, 

కళ వీఇవ్వరయ్య (దుపగము 

సోరాజులె యిట్లు కృృపణులయి పట్టువడన్ 

వీరికి వలెసెన్కె యిపుడు మ 

హారాజ్య నుచాంధకారవముది వాసినొకో, ౨ 

' (నన్న య-_ఆదిపర్యం 
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హాన్యధ్యనికి ఉదానారణ-గా (శీ రాళ్ల పల్లి అనంకకృష్ణళర్మ గారు చూపిన పడ్యం 

యో (కిందది. ఇని వారు (వాసిన వేమని పున్తకంలోనిది. 

౯ ఆకివనంకినారు ఆప బంభువు లెరి 
== (= 

తల్లివంకవారు తగినపాటి 

తం| డ్రీవంకచారు చాయవాది పగ్వాహా 

విశ్వదాఫ్రాను వినురవేవు, ౫ 

జాతీయోపమాన వాక్యాలన్నీ కీ చోట చేకేగాని, సామెకలవంటివి దొంతిగా ' 

“ర్చి వాచాలక చూపుకూగాన్మి నవ్వించడం కూడా మనకి సరిపాటిగా వస్తూన్న 

సాంప్రదాయ మేం, 

66 నంచికవిత్వంబు, తంబపజోస్యంబు జలనోొప్ప కోవుటి వైస్టవంబు 

వరసెనేయుసప్పరివాని నన్యానంబు తరువాత శూద్ర నంతర్చణంబు 

రజకుని "గానంబు రంచా(ప్రభుక్వంబు చెలయౌగా నెలమల వితరణంబు 

సాతాని పండితశా_స్ర్రవాదము 'వేళ్యతనయుడబ్బకు బెట్టు తద్దినంబు 

నుఫయ(భ్రష్టళ్వములు సుమో యిుర్విలోన 

రాజనభలందు నెన్న గా రాదుగదర 

వడకిప్రవిసాల మునిజన హృనయబభోల 

వేణుగోపాల భక్త 'నంతాణకీల, ౫ 

(వేణుగోపాల శతకం) 

కొండలు కొందరు వాడిన హాస్యో కులు లోకంలో సామెక లై స్టీరంగా నిల్చి పోతాయి. 

ఈ [క్రింది సద్యంలో ఆఖరి చరణము ఆరకము, 

“ అదితి కళ్యపులకు గుజ్జువగుచు బుట్రి 

యడుగసకొనలేదె ధరను మాడడుగులీవు 

చ్ స మెక్తుట యిది (కొత్త విద్వ-గాదు 

నీవు నేర్చిన విద్యయే నీరజూశ. ౨? 

(గయోపాఖ్యానం_-చిలకమర్తి; వారు 

ఈ మైని వెన్నిన శెండు విధాలైన వికృతి కల్పనల్లోనూ ముఖ్యంగా కనపడే 
నిశేషము వాక్చమక' రాజిత అనలు 'కావ్యమనేదేదై నా శ్ర ప్రార ఆశ్ర యించే నడుస్తుంది 

- 
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“రమణీయార్థ (శ్రతిపాచకః శబ్లః కావ్యనామభాక్ * అని లాక్షణికులు, కవికి కావలసినది 

భావద్యంజన. భావము వ్యకమశ్రుటమనేది అనుఖావాల సహాయ్యాన జరుగుతుంది. ఈ 

అనుఖావాలు సాత్విక ఆంగిక్క వాచకాలని మూడురకాలు, ఉత్తమ కవుల రచనల్లో 

మనకేక్కవగా కనిపించేది యా చాదకానుభావకల్పనమే. అంకే తక్కినవి కనపడని 
కాదు వాచఛకానుఖావాన్ని కల్పించటం సులభమైన పని కాదు. భావవ్య క్షీక రణలో తక్కిన 

అనుభఖొచాలకం కు యిది పౌఢమయినది. వాక్కుకి వారంపారం అంటూ లేవు, ఎంత 

లోతుగా ఉన్న భావ్యాన్నెన్యా ఎంత విశాలమైన ఫావ్నానె ననా వాక్కు వ్యక్తం చేయ 

గలుగుతుంది. (కోధం శరీర క్రియల ద్వారా వ్యక్తం కావాలంకే (పాణాంకక మైన చొబ్బ 

కొట్టడం కంక మించి చేనేది వేరె లేదు. , దానినే మాటల్లో వ్యకపరణాలంకే (పచ్చడి 

చేస్తామనో ,నూరుకో. తాగుత్కా మనో ,పులుసులోకి ఎముక మిగులకుండా చిదుక 

కొడతా? మనో చెప్పగలము. దీనికి మేరలేదు. అందుకే ఉత మ కవులు దీనినెక్కువగా 

వాడీ భానవ్యంజన చేస్తారు. ఈ వాక్కు_కి వక్రత కల్సి న్నే చమక్కృృతి సిద్ధెస్తుంది. చమత్కృత్ 

ఉల్లానం ఉత్కంఠ ఉత్సాహం, ఆళ్చగ్యం వంటి భావాలను ధ్వనిస్తుంది. ఈ భావనాలన్ని 

'హాసానికి నంచారులుగా రాదగినవ్కే కనుకే వాక్చామత్క. అతిని మనవారు హాస్యాంగంగా 

పరిగణించేరు. అయితే ఒక పరిమితమైన అర్థంలో-నే యిలాపరిగణించేరని (గ్రహించాలి, 
"కేవలవాక్చమక్క_ృితి హిస్యం-గాదు. అందుకు తగిన సన్నివేశం సమయం వై రాలుకూడ 

కలిసిరావాలి. శృంగారంలో చూపిన వాక్చమక్కృతి హాసాన్ని మేల్కౌ_ల్చేదిగా 

ఉఊంటుందికాని విపోలంభంలో వాక్చమక్కతి హాసాన్నికలిగించదు. 

హాస్య సృష్ట్రికై కవులనునరించే మూడవ మార్గము కధాగతిలో వకొత చేటార్చి, 
ఘట నావికృతిని (Absurdity in action) కళ్చించండం ఘుటనానుతాలమైన పాత్ర. 

పాతానుగణ్య మైవ. ఖుటన అనేవి యిందులో ఎక్కువగా తటస్థపడతాయి. ఒకక 

పరిస్థితిలో పాత తనకు తానే తెలియక మూర్చుడుగా మారి చరిస్తాడు, ఒకటవుతుందని 

భావించే చోట మరొకటిఅవటం. ఒకటి చేస్తానని బయలుజేరిన వాడింకోటి చేయడం. 

చేయబూనినదీ కూడ ఒక్కొ_క్కు_ప్పుడపసవ్యంగానే తయారవటం, నవ్వేచోట ఏడవటం, 

ఏజ్చేవోట నవ్యటం, అనవసర మైన భయం, అక్కొ_రమాలిన ఆర్భాటం, అర్థంలేని ఆడంబరం 

అనూయతో ఏడవటం, చేతగాక ఏడవ లేకనవ్వటం, ఏదో "తెలుసుననుకో్క,-నబంం తెలివి 

నక్కువతనా"న్నే తెలివితేటలని నమ్మి గుడ్డిగా మీమీ ముందుకు సాగడం, 
ఒకరాడుకొనీ మాటలు చాటుగా విని ఏడవటం, ఎవరినిగురించో విన్ననన్నీ 

తనకే అన్వయించుకోదుఃఖపడటం బడాయి కొట్టి మరుక్షణమే బట్టటయలు చేసుకోపటుం 
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కని ఆారసింపజేసేవిగా ఉంటాయి, హోన్యరచయత దృష్టీ 

ఎంకనేపూ విక్నతిెనీ ఇెదుకోతూ ఉంటుంది. (పతిఫాచంత్సుడెన కవికి వికృత పూర్ణమైన 

భుటనలు సృష్టించడం ఎడంచేతి పనిగా ఉంటుంది. వికృతిని సవాతుకంగా తటస్థింప 

జేస్తూ హీతువులో కూడ వంకర చూపించి పొరపాటు వారోపారపాటుకి దారితీయిం చేలా 

కల్పించడం అత్యంతమూ ఉన్నతమైన హాన్య (ప్రజ్ఞ గా పరిగణించబడుతుంది. తిక్కన 

“గారిలో ఈ (ప్రజ్ఞ చూడండి. 
రు 

ఈకిందెది ఉత్త రనో హణ ఘుట్టము, కౌరవసేన గోవుల నాక్రమించిన దన్న 

వార్తవిన్మి అంతఃపురంలో ఆడపవాళ్ళముంద్రు విరుడె ఉత్తరుడు. 

“ ఎత్తున గొందు గొరవుల నెల్లను మార్కొనిేని గోవులం 

'దెత్తు ముహూర్త మాతొమున6 డేరికి సారథి బేమి6 జేసి నా 

చిత్తమునన్ విచారవశ సెంచెడు ౯ నని చెప్పి 

బృహన్నలను సారథిగా గొనుమన్న మాటకు జ్పడ్రి సారభ్యమా అని యీ నడించ్హి గ త్యంత 

రములేక తిరగి అతనినే సారథిగా గ్పీంచి యుద్దానికి వెళ్తాడు. కాని కనుచూపు 

మేరలో ఉన్న కారవ సైన్యాన్ని చూచి; మొదట బయలుబేరినప్పటి బింకమంతా డిల్ల 
రు య 

జోయ్ సరిక్తి 

4 ఆకృతాస్తుడ బాలు డం గా 

ర్కుక విద్యా పాఢమై నిరాఢులయిన యీ 

శకుని జయ ద్రథ దుర్కుళ్సు 
వికర్ల కర్చాది యాధవీరుల కెదునే. 

ఇట్ట గుకెటుం గక వచ్చితి 

'మెట్టాకొ మన భంగి వీరలిందరును గడుం 

జెటిదులు మనకు మార్కొ_ను 
తు 

సట్టి కొలదిగాదు భీతియడరడు తోడోన్ ౫ 

' అని బృహన్న లతో అంటాడు. కాని బృహన్నల ఆ మాటలు నరకునేయక రథాన్ని ముందుకు 

తోలుతూ ఉంటే ఉత్తరుడు మరీ కంగారుపడి రథాన్ని వెనక్కి మళల్లించమంటాడు. 

* అంతఃపురంలో ఆడవాళ్ళ దగ్గర బింకాలు పలికి యిలా “బెదిరి పనువుల్ని విడిచి చనెనక్కి 

వెళ్లినట్టయిలే నలుగురూ నవ్వు తారన్న్న బృహన్నలమాటకి పుత్యుత్త రంగా * పసులదయ్య 
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మేటుంగుం బడతుల సంతోషమేల చాకు ననికి* జాలెనేను * అని “తెగించి పల్కి అంతక్తీ 
. వినకపోయేసరికి ళప్తాంస్తాాలు రభథంమోద విడిచి, శేలకరికి, సిగ్గువిడిచి వెనక్కి పరుగెత్తు తాడు. 

అదె చూసి. రథం నిలిపి, బృహన్నల అతనిని జెన్నాడి పట్టుకొని తిరిని రధం దగ్గరకు తెచ్చి 

నప్పుడు ఉత రుడు, 

“ వెల నెల బాబుదు వెగడొొందుం బెదవుల తడియాజ నెంతయు దల్లడిల్లు 

జల్లననంగంబు లెల్ల నిండ 'జెమర్చు6. బనములు6 గరములు గుదియదజకో 

హృదయంబు దటతటు నడరంగం బెలుకురు దీనదృ్భస్థులమెోము డేటిచూచు 

చనెలు౭గు గద్దదిక 6 దొ._టిలెసేడ్చు ఏడుమని స్యార్టించు మాటు గ్నీశ్వాటు 

దోప నిష్క_శతేకుద్ధ మౌామంబు నిరలోజ్ఞ వ 

లాష్ట్ర వై డదూర్యములుం దురం -గాథ్యరథముం 

గరటి దళకంబు నొకయూరు బురము సొచ్చి 

నపుడ యిచ్చెద నీకను చార్తుండగుదు. 

నాతోడి ైపీముడిం గడునాతురర్షమొ యెదురుచూచు నంబకుం చేతః 
క్పీంతిగలాని యాయను6 బొడనూతుంబోనీ గడే విశుద్ధ చరితా. 

అని చైన్యంగా (బకిమాలుకొంటాడు. కాని బృహన్నల అతనిని విడువడు. ఎలాగో 

థైర్యం జెప్పి, కనీసం సారధ్యం చే స్వే ' చాలుననిన్నీ, టం తాను చేస్తాననిన్నీ చెప్పి, ఎట్ట 

శేలకి ఒప్పించి రథాన్ని + మోవృతకు.ము దగ్గ రకు తీసుకొని పోతాడు. చెట్టుసమోపించాక 

బృహన్నల ఉత్త రునితో ౫ 

ఇన్న గమందున -గాండివ 
మున్నది యదిగానిమద్భుజ్_దేకవిలా 
సోన్నతి కోర్వవు పెద్దయు 

నన్ను వవివిండ్లు గులుచలలతి బలంబుల్ అని “చెప్పి 

“బమ్మహీరుహం బెక్కి్యయమ్మహనీయ చాపంబు చెచ్చియిమ్ము ధర్మజు 

ఫీభారున నకుల నసాదేవులు దముకము నసమసాయుధంబులు గూడం 
Ca) pean +) 

గటి యిందుంబెటినవా రాకట విడిచియందు గాండీవంబు 'ఫుచ్చుకోని 
డు అం ఈ 

తక్కొ_ఓవి యొప్పటి యట్లు బంధింపుమని శవాకారంబుననున్నళ స్టా! శ్ర 

నంచయంబు చూ పెట్టినాడు, 
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నత్యం గహించే పాటి "కలి వికేటలు ఉత రునిలో లేవు. 

సర్ కవ్రుల కకించిగాని మాటాడుతూాన్న బ్బ వు ర్గదా పాండవుల ౫కించిగాని మాట్లాడుకూన్న బృహన్నల నరించి గాని (శశ్చి దామే 

కుతూహలమెనా ఆకనిలో ఆప్పటికి కలుగలేదు, కాగా అతనికంటికింకా అర్జునుడు 

“కానీ యా మాటలాగ్రే క్ 
[గ 

బృహాన్నల-గా నే కనిపిస్తునాడు. కాని బృహన్నల తన కంకు బలాధికుడని మాతం 

స్వానుభవంచేక ఉత్తరుడు | గహీించాడు. పారిపోవడం పొనగడని న్పష్ట్రపడింది. చెప్పినట్లు 

చేయకబపోతె ఏమా అనే భయముకూడా కలెగింది. గత్యంతరం లేక డైన్యంగా అతడు 

బృహన్న లతో క 

కపీనుగునంటగ జనుెనీ భూనాథతనూజ్యు డనక్క పుయిలోడకన 

న్నే నీచపు బని బనుపం గానీకుందగునె పొపకర్మముగాడే”. అని 

అంక్షే చానికతడది శవము కాదనిన్ని, శస్ర్రనంచయననీ చెప్పి ఎట్లో ఒడబరచి బెట్టిక్కి. 

స్తాడు. ఉత్తరుడు చెష్టిక్క_, పాములవలె ఉన్న కస్తాస్రాలు చూచి భయపడుతూ తిరిగి 

బృహన్నల మాటలు విని పేరుకొంటూ ఉపాదువు ఎరియందట్టి కనుంగొని నిరూపించి సారథీ 

యని సవ్యసాచింబిలిచి యిట్లనియె * ఇంత అయిన నెనుక తిరిగి “సారథీ అని పిలవడంలో 

ఉన్న తెలివితక్కుతనము తెలివితక్కువ తనానికి పరాకాష్ట అని "వేరే చెస్పనకళ్ళ_రలేదు. 

ఈ ఫుట్టంలో మొదట ఉత్తరునిలో చూపిన బిగువుకీ తరువాత కలిగిన 'బెదురుకీ గల 

వైషమ్యంలో ఉన్న వికృతికి తో డ్కు భయాన్ని పురన్క_రించుకొని ఏర్పడిన మాంద్యత 

కూడ వికృతిగాగే చూపబడింది. ఇదంతా ఉత్తరుని స్వభావానిక్తీ అతడిరుకుకొనిన పరి 

స్థితికీగల వై పమ్యాన్ని బట్టి ఏర్పడిన విక్ళతుల దొంతి. ఇదే యిక్కడ హాస్య హేతువు. 

హాస్యనృష్ట్రకోనం కవులనుసరించే మారాలలో నాలవది ఆలంబన వరనము. ఈ లు ౧ ౧ లా 
ఆలంబన ఒకానొక పాత్ర-గాని; లేదా భుట్లనగాని అయి ఉండవచ్చు. అయితే దానిని 
అట్టుముట్టు ఆనవాళ్లతో వర్షించి వికృతిని స్పష్టంగా చూపి నవ్వించుట యీ రకము, 

- వోన్యము ఆలంబన (ప్రధానమయిన రసమై ఉండుటచేక్క ఆలంబనాన్ని ఎంత నూక్ష్కుతి 
నూత్కు కిషయాలు చూపి వర్ణి స్తే అంత ఎక్కువగా హాస్యం జనిస్తుంది. చిన్న పిల్లల 

చేష్టలు అల్లగులు; అనాగరికుల చేషభాపులు, ఆక్చర్యం; తాగాపబోతుల తగువులు తందనాలు; 

'తాంతిగోకుల తతం-గాల్తు ఇపషజూలు వై రాలెన్నో విస్తృతంగా ఆ ంచబడి హాస్యాన్ని కలి 

షంచేవిగా మన సాహిత్యంలో పకి గంహించవచ్చు. ఇంతేకాదు లో, వ్యభిచారి, 

వృద్ధవేళ్య, శ్యాలకుడు, స్రరోహితుడు జామాత జ్యోతిష్కుడు వ ”రాలెందరో 

పరంపరాగతంగా వాస్యానికి ఆలంబనాలుగా గర్పహింపబడి వరి ంపబడుతూన్న ట్టు 
లా» 
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కూడ మన సాహీత్యాన్నిచూచి గంహించవచ్చు. ఈరక మొన వోన్యంలో వకోంిక్షులుు 

వ్య్వంగ్యోక్సులు తక్కువగా ఉఊఆంటాయి. ఉన్నచోటగూడ అవి చాతుర్యాన్ని పిదర్శించేవి 

గానీ అంటాయి గాని 'ద్వేసాదిఫావాల్ని పికటించవు. ఈబర్గనల్లో ఊన్న మరొక 

విశేషం, పొతేంనుగుణ్య మైన వాతావరణాన్ని (564018) సృష్టించడం, పాతని తద్దత 

హావభావచేష్టానమేకంగా వర్ణించి చితించడం, భుటనకి విస్తృతి కలిగించడమున్నూూ ఈ 

కింందిపద్యంలో చల్లులారగించు గొల్లపిల్లల ముచ్చట్లు చూడండి. 

“ నూటిమాటికి (వేలుమడిచి యూారించుచు నూరుగాయలు దినుచుండు 

నొక్క 

డొకనికంచములోని దొడిసి చయ్యనమింంగు ' చూడులేదని నోరు 

సూష్రునొకొ_ - 

'జేగురార్డుర చల్లు కెలమిబన్నిదిమాడి కూర్కొ-ని కూర్కొంని కుడుచు 

నొక్క. 

డిన్నియుండగ బంచియిచ్చుట "ని చ్చెలితనమంచు, బం తెనలాడు 

నొకడు 

కృష్ణు, జూడునునుచు గికురించి సరువోంల 

"పేలి భక్క్యురాళి మెక్కు_నొకడు 

నవ్వు నొకడు నఖుల నవ్వించు నొక్కొ_డు 

ముచ్చటాడు నొకడు మురియు నొకడు.” 

(పోతన _ భాగ. దళమన్క_0ధం) 

ఈకిందిది సంభావన బాకహ్మణుల సాములు వర్ణ ంచే చాటుపద్య ము. 

“ లేవరు లెండులెండనిన లేచిన వారయినన్ దటాలునన్ 

బోవరు ఫోవ్చచున్నిలిచి పోదుము పోదుము తోంయకుండటం 

-వీవరునక్షా గృహస్థునలయింతురు ెండిలిభో సదన్య సం 

ఛభావననాడు చూడవలె బాపనసాముల సాములన్నీ యుకా”? 

శాంద్ధయోగ్యం-గా జరిగిన వివాహం యిీకిఎంది పద్యంలో వర్ణ ంచబడింది. 

“ వచ్చిపోయెడుపారు వక్కొ_లాకుల కేడ్వ గుగ్జి క్లకె పెండ్లిగురమేడ్వ 

పల్లకీబోయిీలు భత్యాలకై యేడ్య్య బలువురోహితులు "నేబులకునేడ్య 
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చెండ్లిాపీరంటాడుి సెనుకానుకల కేశ్య చాజూభజం క్రీలు 'పప్పుకేడ్వ 

రాజబంధువులంక రంకుముండలకేద్వ 'చాజూరువెలదులు పనుపుకేడ్య 

హారతియాకల కాడుబిడ్డలునేడ్వ గ్ముర్రవాండిందరు కూటికేడ్వ 

అల్లు డనాధయంచ త్త మామయు నేజ్వ కట్నంబుకై(గామ కరణమేడ్వ 

ెద్దమగండని పెండి కూతురు నేడ్య్న బిల్ల చిన్నదటంచు బినిమికేడ్వ 

చాల్సు-గా నిన్ని యేడ్చుల సాగ పెండ్లి 

సరన తాభూరిలోపల విరనముగను 

న "పేరయ్య చేసె 'నీనాటి కహహ 

కమ్మకులమున జన్మించి ఘనులునవ్య (చాటువు) 

వేర్వేరు పాొంంతాలలో ఉండే జనుల ఆఛారవిచారాలను వర్షిన్తూ (వాసీన చాటువులు 

సంస్కృతంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా అసంఖ్యాకంగా దొరుకుతాయి. ఇలాగ 

వేర్వేరు జాతులవారినిగురించ్చి వేర్వేరు వృత్తులవారినిగురించి కూడ వర్ణనలు కనిపిస్తాయి 

బాంహ్మణ శాఖులన్ని టిమిద పత్యేక మైన వర్ణ నలు ఊన్నాయి. పట్నవాసనులైన 

వారికిపళ్లెటూరివారి. మోటుతనం హోస్యప్రడంగా తోచును. ఆశే పల్లెటూరివారికి 
'పట్నవానపు నాజూకుతనం గాని నీటుగోటులు గాని ేళాాకోళంగానే కనిపించును 

మన మెరుగని కట్టు బొట్టు, ఆఇారం, అలవాటు వ రాలన్నీ మనకి 

మొదట వింతగాను చివరకు వినోదంగాను కనిపించి మళ్ళామళ్లా తలచిగాని లేదా 

ఒకరితో చెప్పిగాని నవ్వేందుకు తగిన సామాగిరిని చేకూరుస్తాయి. కావ్యాల్లోకూడ యీ 
రకమైన వర్ణనలు అక్కడక్కడ కనిపిస్తాయి. ఈ పరంపర సంస్కృత సాహిత్యములో 

నుండి సరాసరి తెలుగులోకి దిగింది. తెలుగులోనే కాదు యించుమించు అన్ని భాషల్లోను , 

మనకిట్టి వర్ణనలు దొరుకుతాయి. *ఎవని వెరి వాని కానందిమన్న సామెక చొప్పున 

మనకి మనది కానిదల్లా వికృకంగాన్కు మనదంతా నవ్యంగాను కనిపిస్తుంది. ఈ తత్వమే 

యో రకపు వర్గ్యనలకి హీతువు. అయితే యిందులో కేవలము వినోదమే-గాని మరోదుర్లుణ 
చుమో ఉండదు. ఈ రకమెన హోన్యంలో ఉండే హేళన ఈర్ష్యా ద్వే హెల్లో బయలుదేరి 

వచ్చేదికాదు. నవ్వి, నవ్వించటమే పరమావధిగా ఉండిచేయబడె హేళన గనుక యిది 

శుద్ధ పహోన్యమునే అనిపించుకొంటుంది. -ఈ కిందివి శ్రీ నాథుని చాటువులు, 

కళళ ర్హూలిమిరి "చెక్కు_యున్ మిగులనుక్క_యియ జప్పని రొ శకుమక్కొ_యున్- 

నులినం పు గుడ్డలున్- నులక ్మంచప్రు గుక్కి_యు జీశటింటిలోే, 
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దలచిన రోళనద్చునొకనాటి సుఖంబొక యేటి దుఃఖ మా 

పలివెల వారకామినుల సంచలకుక్ బదివేల దండముల్ = ” 

ఈ మేంత గరిపిల్ల పోరున మేకపిల్ల 

పారుబోతు తనంబునం బందిపిల్ల 

ఎల్లపనులను జెటుసంగం బిల్లిపిల్ల 

ఆఅండమున నోతిఫిల్ల మా "అరవపిల్ల, a జ (శ్ర) నాథుడు 

హాస్యసృష్టికోనం అనుసరించే మార్తాల్లో అయిదవది రసాభాసాదుల్ని కల్పించటం. 

వుకోచోట రనభంగాన్ని ఆమోదించలము జ్ హాన్యములో రనభంగం కూడా నసరనంగానే 

ఉంటుంది. ఇతర రసాల్లో ఏర్ప%న రనభంగం కూడా హాస్యాన్ని జనింపజేయవచ్చు* 

అసభ్యళ్ళం "గారం హాస్యాన్ని కలిగిం చేది-గా పరిగణింపబడ డానికి కారణం యిదే, ప్రవాస 

నాదులలో తరుచు కన్పించే కృంగార రసాభానకు కూడ యిదే కారణం. ఇడదేకాక చేత 

గాని శౌర్యము, పనికిరాని పౌరుషము ఎగిరి బోర్లా పడటం వంటి చెస్నో అన్య తాభధ్యనించి 

యీ రకమైన హాస్యాన్ని సృష్టిం చేనిగా ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని చోట్ల హాన న్యం తటస్థ 

రసంగా నిల్చి తొ ౦గచూన్తూ ఈంటుంది. అలాటి చోట్లు కవి తొొణకకుండా తా 

హాస్యాన్ని ధ్వనిస్తాడు. భారత యుద్ధంలో దుక్యోధనుని పాతను తిక్కు.నగాఇన్నో 

చోట్ల యిట్రి హాస్యానికి గురిచేసి విడిచేరు. దుర్యోధనుడు పెవారి ళక్తిని తనకండగా 

గొని యుద్ధానికి దిగినవాడు. తనకుతనుగా శకి గలిగి పాండవుల నెదరించి గలువగల నమ్మ 

కముగూడ లేనివాడు. కాని దురాశెహా చ్చు. జయము పొందాలనే తమకం గూడ 

తక్కువకాదు. చేసిన దన్యాయమని తాననకపోయినా లోకమంతా అంటూందెే నంగతి 

కూడ అత జెరుగును. కాని వల్లమాలిన ఆళ్క దురభిమానం, ఖీష్మదోంణాదుల బాహుబలంమివ 

నమ్మకం వై రాలతనినీ యుద్దానికి "సేఫళేపించిసవి. ఈ గుణాలేవీ భీష్మ దోంణులకి నచ్చిన 
గుకాలుకావు. నమయాసపుయాల్లో వారతనిని ఎత్తిపాడిచి ఏడిపించి కొంతఠతాల్మి బొందుతూ 

ఉంటారు. ఆయాఫుట్టములలో తిక్కన్నగారి. వ్యంగ్య హాన్య మెం తె నా చూడదగినదిగా 

ణంట్రందిః దుర్యోధనుని చేతగానికనాన్ని, మందబుద్ధిని అడియాళని ఎన్ని విధాల చూపించి 

నెక్కి_రించాలో అన్నివిధాలా ఆయన చూపింఛచిగానివిడువడు. అయితే ఇది కేవలం “సేదవులు 

బిగించి లోపల స్వయంపాకం గా నవ్వుతూ చేనే హాన్యము. దుర్యోధనుడేకాద్యు తిక్కన 

గారి సానుభూతికి ప్మాతము-గాని కొరవ వీరులందరూ యిట్టి వ్యంగ్యవోస్యానికి గురి అయిన 

నానే మచ్చుకి యీ క్రింది ఘట్టము చూడండి, 
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డలచిన రోకవద్చునొకనాటి సుఖంబొక యేటి దుఃఖ మా 

ఉలిపెల వారకామిథుల సంచలకున్ బనివేల దండముల్ , ౫” 

ఈ ముంత గరిపిల్ల పోతన మేకపిల్ల 

పారుబోతు తనంబునథి బందిపిల్ల 

ఎలపనులను బెజటు'ససంగం నిలిపిల 
లం ఇ cn (౧ 

ర్న మర్ aT యా అందమునం గోతిఫిల్ల యీ అరవపిల్ల, ౫ సు (శ్రీ నాథుడు), 

హాన్ననృష్టికోనం అనుసరించే మారాల్లో అయిదవది రసాభాసాదుల్ని కల్పించటం. 
స్రీ లకు ౧ ౫౧ 3 

వరోచోట రనభం-గాన్ని ఆమోదించలేము కాని హాన్యములో రనభంగం కూడా నరసంగానే 

ఉంటుంది. ఇతర రసాల్లో ఏర్ప%న రనభంగం కాడా హాస్యాన్ని జనింపజేయవచ్చు. 

అసభ్యశ్చం గారం హాస్యాన్ని కలిగించేదిగా పరిగణింపబడడానికి కారణం యిదే. పూహస 

నాదులలో తరుచు కన్పించే శృంగార రసాభానకు కూడ యిదే కారణం. ఇదేకాక చేత 

గాని శౌర్యము, పనికిరాని పౌరుషము ఎగిరి బోర్థా పడటం వంటి నిన్నో అన్య, తాధ్వనించి 

యా రకమైన "హాస్యాన్ని సృష్టిం చేనిగా ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని చోట్ల హాస్యం తటస్థ 

రసంగా నిల్చి తొ ంగిచూస్తూ ఈంటుంది. అలాటిచోట్ల కవి తొణకకుండా  బెణకకుంజా 

హాస్యాన్ని ధ్వనిస్తాడు. భారత యుద్ధంలో దుర్యోధనుని పాతను తిక్కు.నగాఇన్నో 

చోట్ల యిట్టి హాస్యానికి గురిచేసి విడిచేరు. దుర్యోధనుడు పెవారి శక్తిని తనకండగా 

గొని యుద్దానికి దిగినవాడు. తనకుకనుగా శకి గలిగి పాండవుల నెదరించి గెలువగల నమ్ము 

కముగాడ లేనివాడు, కాని దురాశ హెచ్చు. జయము పాంచాలెే తమకం గూడ 

తక్కువకాదు. చేసిన దన్య్యాయనని తాననకపోయినా లోకనుంతా అంటూందెనే నంగతి 

కూడ అత డెరుగును. కాని వల్లమాలిన ఆళ్ళ దురభిమానం, ఖప్కదోంణాదుల బాహుంబలంమోద 
జ్ = ఇ 0 నమ్మకం వై రాలతనినీ యుద్దానికి ేగకేపించినది. ఈ గుణాళేవీ ఫీష్మ ద్యోోణులకి నచ్చిన 

గుకాలుకావు. నసనమయానపుయాల్లో వారతనిని ఎతి పొడిచి ఏడిపించి కొంతతాల్శి బొందుతూ 

ఉంటారు. ఆయాఫుట్టములలో తిక్కన్న గారి . వ్యంగ్య హాన్య మెంతే నా చయాడదగినది"గా 

ఉంటుంది. దుర్యోధనుని చేతగానితనాన్ని, మందబుద్ధిని అడియాళని ఎన్ని విధాల చూపించి 

చెక్కి_రించాలో అన్నివిఖాలా ఆయన చూపించిగానివిడువడు. అయితే ఇది కేవలం పెదవులు 

బిగించి లోపల స్వయంపాకంిగా నవ్వుతూ చేసే హాన్యము. దుర్యోధను'జేకాదు, తిక్కన 

రి సౌనుభూతికి క గా నుభూతికి పొతముగాని కొరవ వీరులందరూ యిట్టి వ్యంగ్యవహోస్యానిః గురి అయిన 

నానే. మచ్చుకి యా కొంది ఘట్టము చూడండి, 
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పక్మ వ్యూహము 'భేసంచిన అభిమన్యుని పదుగురు వీరులు చుట్టు ముట్ట అన్యాయ 

మనక కనికరముమాని సంహరించుటకు మొతృపడారు. బయటనుండి సాయమురాకుండ 

వ్యూసాద్వారయున సై ంధవువడ్డు నిల్చి పొంజడవ బలాన్ని నిలవరించాడు. చివరికి అభిమన్యుడు 

దిక్కులేని చావుచచ్చెను. సాయం(ల్రమివృత్తాంతమంతా విని ప్యతమరణ శోకం కోపంగా 

మార్కి మరునాటి సూర్యాస్త్రమయా త్చూర్వము సైంధవుని సంహరించటానికి అర్జునుడు సు. 

బూనినాడు. చారులవలన యిీనార్త _సెంధవుని చెవికి సోకినద్కి అతనికి ఒడలెల్లా ల్లు, 

జె రులు పారికినట్టయినది. ఆపాడు శిరః పర్యంశమూ ముచ్చెమటలు 'పోసినవి. పారిపోయి 

ఎక్కడైనా చాగినట్టయితే బకుక గలెేమో అనే ఆక్క అదెజొిడా అనంభవమవే అనే 

నిరాళ్ళ డోణాదులడ్డుపడి రక్షింపలేకపోతారా అనే అడియాళ. నాగందుకు సమర్ధులు 

కాగలరా అనే నంళయము. అన్నీ అతనికి ఒక్కొ_సాశే కలిగాయి. (పాము చేజా= 
| 

అకడు పరొత్తివచ్చి దుక్యోధనాదులతో అడిన చూటలివి. 

“ఏనెకరుండెనే తనకు చెగ్గాన రించితి చేల నాపయిం. 

బూూనిననా డు ఫల్తునుండు పోరవధింపలాన స్పై పాడి మో 

"కే చెతి నంతనంబు వగెపేటికి నాకెటయేని ఫ్థోరమెదకా 
జ్య జి గరా కమాను. ది ౯ % నాని పతిజ్ఞ కడ్డం పడునారె సురాసుర సిద్ధ నయ్యా 

అనుచుం గొలువు గలయం గనుంగొని. 

ఇ జో (ద్రోణ కర్ణ శల్య దురో్య్వోధనులు. గప 

బాహీకులను జయుడు వటికొన్న 
౧౧ లు 

వాన్నినెనలగావ వలతురు వలచిన 

నొల్లకున్న డనటుభోొకొ యజుంగం 
య లు 

ఆని నెండియయు. 

“పెదవులు దడుపుచుంగాళ్లుకా 

గుదివడి దడంకుదు మనంబు గొందల సకలా 

నిది మేటి మూటలాడెదం 

దుదించార్థుండం “గశానకుండం దొలలొనచలదుకా. 

షూ యందణ చేతననుజ్ఞాతుండనక' దా పోయి వచ్చెద...” 

(తిక్కనంద్రోణపద్యము) 
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చౌంధవునిపట్ల : కవికిగాని, పాఠకులకుగాని సానుభూతిలేదు. అతనిలో? పగలు 

 — “చూపిన బింకమునకు రజి బశుదున్న యా వైన్యముసకు గలవ్య'త్యాసము 

Moe సదెం అభేమన్యుని వధి చూసి బరువెక్కి ఉన్న పాంకుల హృదయము కారన 

బలంలో క న విజయోత్సాహాన్ని ఆమోదించలేదు సరిగదా యిపుడు ఆ ఉత్సాహంలో 

ప్ర్ప్పడ్ణ విఘాతాన్నిి చూసి కొండ శాంతి బెందుతుందె. గంఫీర భానాలు తేలి గుండె 

బమువ్రదెగి *“ఇతనికిం తే కావాలనిపించి “ఇక చాయ వోయికౌర్యం? అనే ఉ త్సాహపూరిక 

మైన జిజ్ఞాస ఏ ఇత్తి 'హూకకులలో స్క్రిరేహానము వ్యకి మవుతుంది. ఇంత అయిన పిదజ 

శూడా. సెం. వుడ్నూడ్ వోణునితో “తనకు నర్జునునకు గునుర్వి ద్వా విభనవంటు నందలి 

యెట్టిదని యడిగినిి చందుము చూసిన, న "ఆతని ry గుర ంచినా పాఠకులు నవా న్యాపుక్ 

స 

ir 

ఈ విధమైన. హోన్యకిల్పన భావవిళాగింతి (Relief) క (మిక్కిలి తోడ్చడుతుంది. 
వైల్లవ్యాన్నో, పిళ్లిథత్వాన్నూ అనుభవిస్తూన్న చిత్తానికి వికానం కలిగించి కొంత వసస 

నివ్వటం దీని ఊ్షేళము. కీచక వధ జరిగినదని నంతసించిన మరుక్షణమే ఉపకీచకుల చే 

శాపదికి కలిగిన భంగపాటు చూసి పాఠకులు ఊపిరాడని అవస్థలోేపడి, తిరిగి bs 

ఉ పక్షీభకులందరు హాతమార్చబడి (బౌ "పది బంధములు : బన్నములు జాసి పోవుదుండుట 

చూసి కొంత తాలిమిపొందుతారు. పొళకులలో కలిగిన యీ (శుసన్న తను హోసోన్ము కిం గా 

చేయటానికని ప్రసంగము దిగిచి తిక్కన వర్ణించిన యూ (బౌపదీగమన వర్గనంచూడండి, 

శ్మృశానమునుండి మరలి ,వస్తూఉన్న (బౌపదెనిచూసి వీథిలోని పౌరులు పడిన అనవనర'మెన 

కలవరం యిందులో వరి ౦చబడిందె, 

ఈమనక్తీచకుల'కెల్ల మారియై వుట్టిన చుదతి వోయెడుసని చూదుచారు 

నద్దిరానీక్కు (గ్రొవ్వణుంగ బె జూతుగాకని తల సూపక యడంగవారు 

నలవోక లోనుంగొని యంతరంగము ఓట్లు బదర  మూజుమొగంబుం 

బెట్టువారు 

చెదురుగా వచ్చిన -నెంతయేనియు పవ్యంగలుగ నేటెక తో రవ 

దొలలసవారు 

ముట్టయిడీ “మేనంగంపసంబు పుట్టనొదిలి 

యుండుచార్సు గరంబును నుడర మప్ప 

లిం-చి యమ్మరో" రక్కాన యంచు నుల్ల 

ములకు వార్నునై. ప్రర, జనంబులు వలంకి. 
wr 



రిలే 

ఉ్యలింన నుం గ స్న లేడులున్నుబోలె పతిం గలం పొజు న 

"న్నెలతుక యంతరంగ యన నిండిన స్యాం సంబు మోముపై 

చెలివికియంగ నీకచని......,.4.. + గతిక్కున.__విరాట పర్వం) 

ఇలాఎనై్నైనా చూపవచ్చును. ఈ హాస్యము కొన్ని చోట్ల ::0భీరముగా కాడ ఉంటుంద 

పాఠకులు సహా “అంతరంగమున నిండిన హాన్య రనంయు మోము పె చెలివిరియంగనీకి మెల 

గుతూ ఉంటారో. 

హాస్య సృష్టి కై అనుసకించబడే మార్వాలివే అనికాని యింతే ఉంటాయని గాని ఛెబ్బ టా 
డానికి వీల్లేదు. ఇవి ఎన్నైనా ఉండచ్చు. వీటిలో అవాంతర భేదాలు అసంఖ్యం గా 

కనిపించవచ్చు. సూల దృష్టికీ ఎక్కుడేనా యా మాతం హాన్య కల్చవలు కనిపించినట్లయి తే 

ఆక్కు_డ ఆ కవిని హోస్యకవిగా గాని, అట్టి కృతిని హాన్యకృతిగా గాని (గహించడానికి 

అనువు కలుగుతుంది. ఈ దృష్టితో చూస్తి యీ రకమైనా కల్చనలు విరివిగా ఉన్న 

(గంధాలు "తెలుగులో ఏవి అని (ప్రశ్న చేసుకొంటే పట్టుమని లెక్క పెట్టడానికి పది పదిహేను 
పున్నకాలకం కొ ఎక్కువ దొరకవు, కవులూ అంతే ఆధునిక రచయికలలో కూడా చక్కని 
హాస్యాన్ని అందెంచే వాకు ఏ ఒక రిద్దకో తప్బ ఎక్కువగా కనపడరు. మస “పూమ్యులు 
గఫీరులు.. లేదా వేదాంతులు. చారికి జీవితం ఆవక్ళోమ్మ ఖం. ఫలితం మనకి ఎక్కువగా 

హాన్య (గ్రంధాలు లేకపోవడం. ఇందుకు మకో కారణం మన సంస్కృతి సానుభూతిమాల 
కము కావటము. దానికి హాస్యంతో పొత్తుకలియకపోవటమున్నూ మూడోకారణం. 
లక్షణ గ౦ంంథాల్లోకూన లక్ష్యము లేక పోబట్టి హాన్యము ఉేక్షణీయమైై విసారంగా 

1 ది... జ 

చర్చించబడక పోవటం. ఏది కారణమైనా ఆఖరిక్ అంగీకరించవలసే అనలు విషయిం మనకి 

హోన్య (గ్రంథాలు తక్కువ అని. అంతమ్మాతాన్న మనకి హాస్యం లేదని 'బెంగచడనక్కార 

"లేదు. వాస్యేతర మైన కృతులలో కావలసినంత హాస్యం దొరుకుతుంది, జానపదసాహిల్యంలో 

కూడ అపారం-గా హాస్యం దొరుకుకుంది. అయితే అందులో హోన్యంచాలామట్టుకు 
వ్ 

అసభ్య మైనది. ఇలా బూతు హాస్యంగా చెలామణీ 'కావటంకూడ చాలమంది. కొనలను 
హాస్య విముఖులుగా చేసిందేమో |! 



జానపదహాస్య ౦ 

ఒక జాతీ ఆచారాలు విచారాల్కు అలవాట్లు ఆకయాలు అన్నీ ఆ జాతి 

సాహిత్యంలో పతఖలిస్తాయి... జాతిలో జీర్ణ ంచిన భానాలే సాహిత్యంలో స్టానం 

సంపాదించి సమయాసమయయాల్లో సింగి జూతికి ఊబ్దీవనాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ 

సాహిత్యను నేది ఏడేశంలో చూచినా శండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి పండితా మోదం 

పొంది (గంధస్థ్యమై, మార్వులక్ చేర్చులక్ ఆంతగా అవకాశం యిప్వక శిలాళాసనంలా నిలిచి 

తన జూతినారిచేతెనే కాక యితరజాతుల వారిచేత కూడ అధ్యయనం చేయబడటానికి ఆనువ్ర గా 

ఉంటుంది. రెండవది జన సామాన్యంలో (శుచారంపాంది ఒక తరం వారినుండి మరొక 

తరం వారిక్ కర్లాకర్ణి గా అందజేయబడుతూ తరుచుగా ముల్లా పచలిత మై, వ్యాక రణాది 

బంభనాల"కే మ్మాతమూ లొంగక న్వతంతింగా నిల్సి: కాలక్రమాన మార్చులు చేర్పులు 

వ రాలు పొందుతూ, తాం వయో వృద్ధులందరికీ (ప్రియమై అజాతి జీవితంలోనే 

తానొక భాగంగా ఉంటుంది. మొదటిది పండిత సాహిత్యమై తే శెండవది పామర 

సాహిత్యము. బెండ్ సాహీత్యం ఏ కొందరికో ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది గాని పామర 

సాహీత్యం ఆ జాతి అంతటికీ ఆనందాన్ని చేకార్చి జాతిని సజీవంగా నిలుపుతూ ఉంటుందె. 

పండిత సాహిత్యం ఎప్పుడైనా ఎక్కడెనా లోపించ సచ్చుగాని పామర సాహీత్యం అజాతి 

_ ఆ భాష, నిలిచినంకకాలం నిలిచి ఉంటుంది. అంతేకాదు పండిత సాపిత్యానికీ సామరసా 
హిత్యం పొతిపదెక' బంటిది కాడ. ఈ శండు రకాల సాహి త్య్యాలకీ మగ ఆన్న 

అంతరం ఎంగ తక్కు_ప* ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఆ జాతి అభ్యున్నతి పొందుతుంది, 

“లెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న హాస్యాన్ని నమగరింగా "తెలుసుకో పాతర 

మసకు యీ పెన చెప్పిన రెండురకాల సాహిత్యాలను చూడవలసి ఉంటుంది. వాస్త 

వానికి పామర'సాహిత్యంలో స్థానము నంపాడించని యే భావమూ పండిత సాహిత్యంలో 

వన్నెకక్క దు. భావాన్ని వ్వక్తం వసే ధోరణిలో మార్చ కనిపిస్తుంది కాని మూలంలో 

ఇంటికీ ఏమి కేశా ఉండదు. పండిత పానరులలో ఉన్నవచోవై ఖరీ విళేదమే యీ 

"లేడాకి కారణం. డఆచదాహారణకి. 

౪ వేణికా భారమందున చెదురుటాకు 

కలికి కోడల యెబ్బంగిం గలిగె. జెప్రును 



ఆత కేడం[ జో సింవెమషణలో కన్న జరమనర్యం".పామా సాహిత్యంలో ఏ రీతిగా భషనింప 
ద చ్ 

బజిందో చూడండి. 

మామ ఊళ్లో లేడు మక్రైలెక్కాడ్నె 1 ఇదె చూచిన 

పిపప యీ "రెండు కృతుల్లోనూ ఏదె మాంమా ఏది (ప్రతికృతయో తెలుసుకోవటం కొం 

"కాదు”దా! మన తెలుగులో యీ పావమరసాహిత్యం ఎంతైనా ఉంది. అందులో హాస్యం 

అపారంగా ఆంది. కాని యా సాహిత్యం -మొదటినుం-చీ ఉ-పీక్షతో చూూతజబడుతూంది. 

లిపిబద్ధంకా లేదు. అయినంత మేరకి ఆదరణలేదు. నేకరించే అభిమానిలేడు. నిజానికి 

యీ సాహిత్యాన్ని చదివినా, వినినా రసోజేకం కలుగసి తెలుగుచాడులేడు. కాని ఆ 

మాకు చబావహోలంగా అనడానికి ముందుకొ చ్చేవాళ్లు తక్కు_ద. ఇంకో చచితం, ఇతర 

భాపల్లో ఉన్న యీ రకపు సాహిత్యాన్ని గొంతుచించుకో పాగడ-డానికి మనవారు 

నెనుదీయరు, సరిగదా. ఒకరిని చూచిన పిదప కూడా యీ విషయం "నేర్చుకోరు. 
“ఇంటిక్ జ్యేష్టా ఫౌారుగుకి శ్రీ మహాలక్ష్మీ”? అన్న చాక క్యం అక్షరాలా మనపట్ల చరితార్థం 

అవుతూంది. హిందీ తలా మహాకవి సూరుదాసు వాగిసినవన్నీ పాటే. 

అకడొక లకుపాటలు వానేడన్సీ యిప్పటికి "పదివేజే దొరికాయనీ యో మాత్రమైనా 

మిసతవారి (వాతలు దొరకొవన్సీ యిప్పటికిచే అహోోభాగ్యామనీ ప్ాంపీ సాహీత్యజ్ఞాలు మెచ్చు 

కొంటూ ఊంక్కు “ముదివిటులు పిఫవలంజలు చదకవికలు మారూబాన చాపనవర్ఫుల్. ౫ 
అని దుననారు య. కట్టగట్టి; కపీళ్వురులతో పాటు గంగలో కలపమని చెప్పే 

రకము. లేని ఘనత క కగూడదుగాని, ఆన్న దాన్ని విస్మరించడం 

దేనికి? ఈ తత్వం మనల్ని ఖావదానులు-గాన్లూ నిక్వీక్యులుగానూ చేసి విడుస్తుంది. 

మన పామర సే నె హీత్యం మన జాతి హృదయానికి చ లతిబింబం- అందులో ఉన్న 
హాస్యం మన జాతీయమైన హాస్యం. ఈ పోన్యంలో ఉన్న విశేనం, యిది యిది సంపిదాయగ 
తంగా నిల్చి మన జీవితంలోనే స్థానము నంపాదించుకోవటం. _ ఇది నిత్య_నెమిత్తి క 



న్స్ 

వ్యవహారములలో చేయూత యిచ్చి, జీవితాన్ని సరనంగా పిరాయించిి అందులో ఉన్న 

ఏకరనక (Monotony) ని దమూరంజేస్తి [బకుకువాటని సుగమంచేనే రక మైన పహాన్యముం 

ఈ హాస్యం యింటింటా ఉంది. వ్యవహాఠకంలో ఊంది. "వేడుకలో ఉండె. చావమరుదుల 
వికటాల్సు వదిన మరద నో "వీేళాకోళాలు, ఇంట్లో నరాగాలు నీలాటి రేవులో పరాచకాలూ* 

పండుణల్లోనూ పచ్చాాల్గోను, 'కావించేసూడావి డులు, కల్పించే అపహాస్యాలు, కే కమ్మలు 

ఊడుప్పుల దోజాల్లాే ఉండే ఊల్లాసాలు, "పెళ్ళి పేగంటాలబభోే ఊండే'ముచ్చటలు, క్ర. 7 రాలొన్ని 

టిలోనో యీ హాస్యం సాంప్రదాయంలో చేం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ యాసందర్భాల కనుగు 

ణంగా పాడే పాటలెన్నో తెలుగులో ఊన్నాయి. ఊడుపుల పాటల్కు వంపులపాటల్కు చంద 

మామ పాటలు చెంఛీత పాటలు, నంబెన్న పాటలు మొదలైనవి సమయం, సందర్భం, సాంప 

దాయం, సామరస్యం వంటినాటినై ఆధారపడి అనూచానంగా పాడబడి, వాడబడీ, జీని శంలోో 

నిక్వనూతన మైన వైతన్యాన్ని కలిగించే హాస్యాన్ని అందెస్తున్నాయి. ఆయితే యీ 

పాటలలో కొన్ని అనభ్య హాస్యాన్ని అందించేవిగా కూడ ఉంటాయి. ఆడామగా 

విచక్షణలేకుండా  తికనాళ్లలోన్నూ జాకర్ణలోనూ, సామాహిక కార్నాల్గేనూ పాడే 

పాటల్లో శృం-గార హాస్యాలు విజదీయనానంత-గా కలిసిపోయి హద్దుమోరిన అసభ్యకకి జాగా 

యిచ్చి నరనతశే వికనత చేతా ర్నేటంత గా బండ హాస్యాన్ని దిగునుతీ చేయటం అనేది ఒక్కా 

మన తెలుగులో నే కాదు యించు మించ్లు అన్ని భాషల్లోనూ కనిపిస్తుంది. అనభ్యశ ఏ 
మ్మాత్రమా లేని హాస్యం ఆడవాళ్ల పాటల్లో దొరుకుతుందె. తెలుగులో ఆడవాళ్ళ పాటలు 

అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి.  నలుగులపాటుల్కు నాగవల్లి పాటలు అల్లుకు మోది పాటలు, 

అత్సగారి మోదె పాటలు అలక పొన్సువగ్గర పాటలు తలుపు దగ్గర పాటలు తగువ్రల 

పాటలు, వియ్యపురాలి మిద పాటల్కు'"వించుపఐ పాటలు, పంటి నిన్నో హాస్యపు పోలు 

ఆకనాళ్లు పొడుకూ ఉంటారు. వీటిలో హాసం అతి మృదువుగా ఉండ టే. కాదు 

అక్యంక వమయె సండిత హాస్యానికిహాడా "తెన్నులు గిప్తడానికి తగినవెగా ఉంటుంది, 

పెద్దనాళ్ళ పాటల్లో "నే కాదు చిన్నపిల్లలు పొడే పొటల్లోకాడ హాస్యం సాననం నంసపొదిందు 

కొంది. చిన్న పిల్లల పాటల్లో ఉన్న హాస్యం ఎంత ముద్దు ముద్దుగ" నృుదువుగా ఉండాలో 

అంత ముద్దు7-నూ మృదువుగానూ ఊంటుంది. ఈ హాన్యం తరుచు శశ్చాధారం మోద 

నడిచేదిగా ఉంటుంది. ఊదాసారణకి యి. కింది పొటు చూడండి. 

a ఆక్కొ_లకర ముక్కాలపీట కూర్ర్నో వదినా కగాగ్యో 

వేపచెక్క._ చెలులిగడ పోకతమ్మి "వేసుకో 
mM డడ 

కాకి బొడ్డు గచ్చకాయ మెక్కి_విందు తీర్చుకో 
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దె కో అల్లితుట్ట మర్రిరొట్ట, మెటవేసి కట్టు 
జా = — 

ఉఊాల్లపూలు నువ్వు చక కొప్పునిండా పెట్టుకో 

అత త వాకు కై కుండ నవితిషోము దిద్దుకో 

ఆలగోలు వా చాలగోలు ర రవ్వ వదినా మాన్చుకోం”ి 

ఆఖరి రెండు చరణాల్లోనూ ఉన్న మమక్వ పూర్ణమైన పరమోస దేశానికీ మిది చరణాల్లో 

ఉన్న పరాచకానికీ ఉన్న లేడా చూడండి. పరిహాస వాక్యాలు కేవలం మాటలగుత్తులు,, 

నిరర్గుకాలున్నూ, ఉపజేకళ నాక్యాలు సక్యస్ఫూర్తి, సౌారగర్భత, కలిగి మహాకవుల 

చాక్యాలకి సాటి-గా ఆన్నాయి., కాని రెండు తత్వాలకీ శె ెలి ఒక్క. హాన్యధ్వని 

ఆశెలోలినే. హాస్యాలంబనమైన వదిన (పేమకే పాత్రమైనది గాని దేసానికి కాదు. 

ఖా పసిపిల్లల సహృదయ మెంత వికుద్ధమో యా హోన్యము కూడూ అంత విశుద్ధం-గా ఉంది, 

ఈ రకమైన హాస్యాన్ని అందించే పాటలెన్నో పిల్లలు పాడుతూ ఉంటారు. 

రచ్చపట్టులోనో రంగస స్థలం మిదనో. పాడబడి రాగతాళ లయాశ్రయమైె నడిచే 

పాటలు పాొమర్శ సాహీడ ర్యమూలాో ఎన్నో ఉన్నాయి. జంగం కథలు జక్కుల పాటలుః 

చానరి పదాలు హరిహరి నారాయా కీర నలు కందాన డయువులు వారా లేనాటి నుండో 

తెలుగు “నేలలో వినిపిస్తున్నాయి. వీటిలో పురాణ కథలు, స్థానిక చరితలు కల్పిత కథలు 

అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇవి బసుళంగా వీరళాంత రసాల్లోనోో కరుణ శృం-గారాలోనో 

ఒప్పుతూ ఉంటాయి. వీటిలో హాస్యం లేక పోలేదు కాని చాలా తక్కు_న. అక్కు. 

డక్కొ_డ (పనంగానుకూలంగా  తేగుమ్మాతం హాన్యం వాశజబడెంది. ఇటు యా రకం 

పాటలక్సీ అటు (పబంధాలకీ మధ్య రకంగా ఉన్న సాహిత్యం యక్షగాన సాహీత్యం. 

వీటిలోకొన్ని గాఢ మెన రజనలు. ఇవి కీర రి ంచబడేటప్పుడు ! ఏపద్యము ఏదరువు. 

ఎవరు చెప్పాల్సి ఎవరు పాడాలి అనే నియమాలు కూడ పాటింపబడుతూ ఉంటాయి., 

వీటిలో గేయాలు ఛందస్సుకీ శీ నలక్తీ మ్య్యురకం-గా ఊంటూన్నవి కూడ కొన్ని దొరుకు 
తాయి. కొన్నిచోట్ల పద్యంలో ఆఖరి చరణాన్ని తిరిగి ఎత్తుకొని లయాను గుణంగా 
దరువువేసీ పాడటం కనిపిస్తుంది. నువ్వి, ఏల, తుమ్మెద వంటి ఊతపదాలతో పాడే 
పాటలుకాడా! అందుకు తగిన అనువులతో సహో కొన్నిచోట్ల వినిపిస్తాయి. వీటిలో 
కథా వస్తువు చాలవరకు పౌరాణికము. భకిరనం (ప్రధానంగా చాల వాటిలో కని 

పిస్తుంది. ఒకవిధంగా నేటి కాలపు హారికథలకివి మాకృకలో లేక పూర్వరూపాలో 

అయినట్టు కనిపిస్తాయి. వీటీలో హాస్యం అంతగాలేదు, నేటి హారికథలానూ యింతే, కాని 



గ్7 

వీటిని గానం చేనేనటుడు మధ్యమధ్య తనకున్న నహజ (ప్రజ్ఞని, _వాక్నమత్క్శగి 
అ ఇళ ణో గా లో = అ, వో 

జొ్డంచి, కొంకహోన్యం కరిగించడం క ద్దు. అయిత్క్మ యిన సలం కట్టు హాన్య మో విం 

న్ డ్ హోన్య మో అయిఊంసబుం వమదుం పి కథలు చెప్పి నవిరంచశమే సంప్రదాయం tn 

ఇకొాఠలానుంది హరిదాసుల్లో కనిపిస్తుంది. 

కంగన్థలాన్ని ఆశ్రయించిన యి రకపు రచనలే హాస్యానికి ఒక (ప్రల్యేకమైన 
వనం (పాధాన్యం యిచ్చి పోషించిన రచన భామాకలాపం. కలాపాన్ని చూన్నే యిది 

అతిపటిష్టమెన రచన అని ఒప్పుకోక తప్పదు. కాని ఆ నోటినుండి యీ నోటికి దిగువతీ 

అవుకూూ సాహిత్య జ్ఞానం లేదు సరిగదా చదువుళకూడారాని నట-లచే. కీర్పింపబడుతూ 

పాటక జనంలోెనే బహుళ (ప్రణారం పొంది ఆభరింపబడుతూ ఉన్న కారణాన్ని యీ 

చన బాలా వరకు అనూహ్య మైన కృతికి పొలై అధ్యాన్న మైనది. ఇందులో విదూపకుడు, 

సంపిదాయానికై లే సంస్కృత నాపుకాలాగే ఉన్న విదూషకుజే కాని, స్వతంత్రత హెచ్చుగా 

పుచ్చుకొని న్వే సర్వజ్ఞుడు-గా భాసిస్తాడు. ఇతడు ఆడనాళ్ల లో ఆడుది? మగాళ్లలో 

నగవాడుగా కల్చింపబడ్షాడం. సత్యభామచేత జానీ మూధపీ ఆని (శ్రీకృష్ణుని నేత్ర 

డనీ మాథనాి అని పిలువబడుతూ ఉంటాడు. ఇతని హాస్యం ఆంగిక నాచీక ఆహార్యాది 

సర్వాంగాలతో నూ దర్శనం యిస్తుంది. అక్లీ లక కూడా అత్యధికంగా ధ్వనిస్తుంది. ఛమిశి 

పాటి కా వేశ్వోర రాను గరి వాక్యాల్లో (ద్ర హాస్యనటుడికి అనగ్లళ సూ అనే 

విషయాలను గురించిన సంచి కట్టు వాక్యాలూ నభాభిరుచినిబట్టి కొంచెం పచ్చిగ”? ఉండి 

బండ జనాన్నికాడా పకాలుమని నవ్వించ?:ల మూటు ముచ్చటలూ, అవగుణాన్ని “సూరన 

శెయ్యగల “నేర్చూ. నంఖుంలో ఉండే సాంసారిక వ్యత్యాసాల వయనమూ పక్కా పాత 9 

మౌప్పుదాన్ని ఊ కొటి, బలపరచ్చి న్యాఖ్యానించి ఉదహరించి ఆచరించి “నాకు "తెలియదు 

మొర్రో? అచేముకక మనిషి నెత్తి కై నా చెప్పబడే నంగతి రుక్షిపట్రించగల ఓపికా మొదలైన 

లక్షణాలు "నేటికీ కనిపిస్తాయి.” ఈ హాన్య గాని పాకికి "కాలు కథలోనూ "వేరోకాలు 

బయటనూ ఉన్నట్లు రూపిన్తుంది. కలాపానికి సంబంధించినంతవరకూ యి3డు శ్రీ "వేషం 

వద్ద యింటి పెద్దగానూ కన్యాదాత గాన్తూ సత్యభామ వద్ద ఆంతరంగిక నఖి "గానూ, శ్రీ 

కృష్ణుని వద్దకు రాయబారిగా 'వెళ్లదగిన (ప్రాజ్ఞాడుగాన్యూ సవతుల కయ్యాల్లో తగువు తీర్చే 

మన్యవర్ని గానూ రంగులు పిరాయించి, సమయిజ్ఞ్ఞ త్ర ప్రాజ్ఞ త వ్యవహారదత్నత్క (పత్యుత్సన్న్న 

'మకిత్వము పరేంగిత్యగహణ శకి, అన్నీ చూపుతూ అతడు లేనిదే కథ 'లేదనిపిస్తాడు" 

నాందీ (పస్తావనలతో (పారంఖించి, మంగళాంతంవనరకు రంగస్థలాన్న్ని అలంకరించి నిలచి 

నూ[కధారుడూకూడ తానే అన్నట్టు రూపిస్తాడు. ఆ, యూనంద ర్భాలో అక-డాడవల సే 



ఫ్రీ 

మాటలూ పాడనలనే పాటలూ అన్నీ కలాపానికి సంబంధించిన వీ. వీటిలో అనభ్యక 

ఏబ్యూతమూలేని హొస్నుం పెనిపస్సుంని,. కాన ఆనభ్వ్యక, అ్ష్ లక కాకపోయినా అక్క తక్కాడ 

సుమెచికి.. విరుద్దంగా. మాత్రం  వినిపిన్తుండె. శ్రీకృష్ణుని గంగిరెద్దు (క్రింద జవశట్టి, 

లేదా అంతకి రోజ కనికిషంగాచూశచ్చు స్వాగత నాక్యాలు పలుకుకూ చేసే హాన్యం 

యిట్లిదె. ఇజాటివి ఒకటి శెండు భుట్టాలు మినహాయిస్తే మిగకచోట్లు కలాపానికి 

సంబంధించినంతకగకు యో హాసం న నంగానూ స్య తాపూర్షం-గానూ ఉండి సందర్భృశుద్ధై 

కలి ఉండేజే ఆయితే కాలాంకరాని కడాసం  పొళాంకరాల పొలుడి ;భహమె 
గ ఇ ఆ కు 

చోన్నంలో ఊన్న సంవ ర్కృకంద్ది శుద్దిని జాలవడకు షాంసం చేసి సుకుచిని మంటాలిపేందెం మమ్బకి 
కీ 

యా (కింది కలాప నాక క్య్యాలు కొన్ని చూడండి ఇని ఆప్పుగెంతలబాట, రాభను (శ్రీ) వేషం) 

(శ్రీ కృష్ణుని కప్పగంత పెడుకూ హాస్యగాడు పాడవలనేది, 

౪ అగ్ని సాక్షిగ దీని పెండ్లాడినావు ! అవని భారంబు నీ భారమయ్య 

బోొమ్మరిళ్లున్నాయి బొవ్ములున్నాయి | యిఘునెవ్వరున్నారు నా తల్లిరాధ 

గజ్జనగహాళ్డకి బియ్యమడి కరు. యిఫునెవ్వరడ్గేరె నాచిటి తల్లి 

హికవుగా మాడు చన విచ్చి పిలిచినవేళ్ల | మురిపించగాబోకు మువెళ నా తల్లీ 

చీకటికి చితాంగి శెన్నెలకు పిరికి | గావయ్యా యా కన్నె గజకన్న కళ్తె 

ఇరుగుపొరుగుల్లార ఓయింతులారా |! కంచాలు ముంతోల్టు కని పట్టుకొండి 

చాలచిన్న దిగాని సోలమింగింది | సోధించి చూడుడి ఆచోద్యమం'తా 

శః ణః జ్ క్ ళో ఇస్ Oo) 

చావనురదులు నిన్ను ఎవ్వలేమన్నా | కదురెరగా కాల్చి కంట్లోను పెట్టూ 

తోటికోడలుబిడ్డ కూటికేడున్తే | పీటచెక్కా_తోను పెణకూడగొట్టూ 
క టూ. నన్నేమి యన్నా ! యిల్లుతగల బెట్టి మళ్లి శవా 

బుదురౌారుగదు చాలముదులేకాని ! 1 బుద్దులాచ్చేదాకా దిద్దుకోవయ్యా. ౨2 
ధ్ ది థ్ దె 

శీ కృష్ణే గంగి రెద్దుగా - చేసిన కవికి రాధను (పె కి విభం-గా వర్ణ ంచడం ఏమంత 

కషం-గాదు. . ఆమె ఏ ఫొండర్యాన్ని హాస్య గానిచే వరి ంపజేసిన ఇ క “అప న్యూ, 
లు : ౯ లు ష్ష్ రా 

యా చిన్నదాని సౌందర్యం ఎలా ఉన్నదో చూసి నా ఎలాగున ఉ'న్నదంకే కందిరీగల 

వంటికొప్పుకట్ల కీీచంటిముఖ్లుం, కొవ్వ్థంగుత్సి వంటి నానిక్క నూగు బెండకాయవంటి కనుబొనుల్కు 

నూతన తింత్రిణీదళములవంటి -నేకములు, 'రాదిబ్బలవంటి వెక్కిళ్లు రావన్న గువ్యలవంటి 



గ్ట్్ర 

పలువరున, ఆరివేసిన సిప్పునంటి అభరోవ్షం, దొబ్బలపంటీ వులు, వోనెవంటిపీవు చానవంటీ 
పంతాల పల కపట తప ౫౨ ఈ విఖమెన హోన్యపినోమా నాలు (Laughable 

Coniparisons) యీ కొలాపంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. అసలి కటాపంలో పహాస్యసృష్ట్యి 

కోనవుని చూసన రచనా చవతృ్భృతుల నే నకం కనిప సాయి. ఈ (కండి ప్రార్థన శ్లోకాలు 

చూడండో న్ 

66 గణానాం? నాథక్న్సి గ అవా(త్రస్న కుళు 

క్నాటాకాశీ కెంకనక్మా. br 93 

అక్కొ_లమ్మా వుహామారకీ నూ తంగ పరము fe 

"ఎ"న్నైమ్యాయ నమస్తుభ్యం అశిరమ్మాయ నమోనమః ౫ 

"కామినీ చెప గాంధారీ లంఖీణీ చెప తాటకీ 

భూత త పేత నినాళించ బూక్జగంపొయ "తేనమణో 

కలాపాన్నివిడిచి కథాగళికి నం: 0శంలేకుండ్వా, ముఖ్యప్మాశ్రభారు ఎతైన నటులు 

విశ్రాంతి తీసుకొనే సనుయాల్లో (-పేకుకులను రంజింపజేయ డానికే . యో విదూషకుడు | 

కలిగించే హాస్యం “జూత్యాలి తరగతికి జెందినది. ఈ జూత్యాలు "తెలుగనాట చిరకాలం 

నుండి (పుచారంలో ఉన్నాయి. వీటిని చప్ప హాస్య గడు కేవలము వాచకి మైన 

హాస్యా"న్నే కలిగిస్తాడు. గొంతుమార్చి, వేర్వేరు పొకంలాజే మాటలన్నీ తానీ ఆడుతూ, 

ఆ చిపరినుండి యీ చివరిదాకా అంతటా అశ్లీలత ధ్వనిస్తూ కోమట్లు గొల్లల్కు దేవాంగసలు 

జంగాలు నె వైష్ణవులు కైదికుల్కు వైరా జూతులవారిని స్ట. చేశ్వేరవారి. కట్టుగా బొట్టూ 

మాటామంతీ తీరూ తిన్నదనమూ అన్నీ హేళనగా ఏ కరువు పెడుతూ కోతలను 
నవ్వించడం 0మూా జా తస్యాలా 'చెప్పేవారిలో ఒకోక. ఇది ఎంతసే నెహ్రా మూటలతో ఖీ 

ఉంటుంది గాని యిందులో పాటలూ. పద్యాలూ ఆట "అభినయం పంటివేమో ఉండవు. 

కాని భొమాకలాసపంలో ఇవే' జూత్యాలు పూటా పద్యం, ఆటా అభినయం. ఆహార్యం 

వంటి వాటితోనవో హాస్య గానిచే పిదర్భింపబడతాయి. అంగులన్నీ కుదిరి అవకాశం 

ఎక్కువగా లభించిన కారణంచేత యీ హాస్యానికి యిందులో శేతం (Range) కూడా 

విస్తరించింది. ఇకడు చెప్పేది వినడానికీ విస్తరించి చెప్పనని అడగడానికి, తాళగాళ్లలో 

ఒకడో యిద్దకో మేళ ంకట్టి, పిళ్ళ వేసి రాబట్టి, పక (హంగు చేస్తూ ఉంటారు. ఉడుపుల 

హాస్యం కం ల హాస్యం, pees హాోన న్యం, ప హోస్యం మొదలైన "నో ఇ యా 

హాస్యంలో 'నమయా సవుయాల్లో, వాం సంపాజిస్తాయిం ఇవన్నీ ఒక విగంగా నీకై 



60 

పూతా కినయాలు (Mono actions) గా కనిపస్తాయి. పికీకల్రోే అనభ్యతకి పహష్టూ పద్దూ 

అంబూ ఉండదు. ఈ రకమైన హాశ్యాని కనువైన పారులన్ని న్వకం్యత్ర రచనలూ సంచి 

కట్టు వాక్యాలున్నూ ,  సమయోచఛికంగా వాడుకొ చేందుకు పనికివసాయి. ఈ తరువా 

నాటకాల్లో కబబ్జూను గా పనిచేసే హాస్య గాళ్టిక్వే ఆధార్యాలైనవి. నాటకంలో సీనుసీనుకీ 

న్య విశ్రాంతి కాలంలో యిట్టే హాస్యంచెప్పి (పేకికుల కాలయాపనకీ తోడ్చజటమే యీ 

ఖాను హాస్యానికి ముఖ్యోగ్ధే30. నాటకక ఫతోంగాన్మి యిశర పాతిలతోగాని యీ 

హాన్యగాడి కెవిష మైన సంబంధమూ ఉండదు. ఈ హోస్యంహోణా వీనుకీనుకీ మారిపోతూ 

ఉంటుంవె. ఒకదానితో మరొకదానికి సంబంధం వాడా ఉండదు. స్కూళ్లలో పిల్లలు 

చచ్రేచే జాజ్టీన్స్సీ డాన్సు” (Farcy dress) నేపాల ఢోరణిలో యా హోన్యం నడుస్తుందెం 

ఆయితే అందులోలేని అసభ్యత యిందులో గాడు కట్టుకొంటుంది. భావూప్లలాపంలో 

బోస్యగాడు యింకకంకే నయమనిపిస్తాడు కొన్ని విషయాల్లో. అంతేగాక కఖతోటిీ, 

కెలాపంతో ట్రీ సంబంభం “చాలావరకు నిర్వహిస్తూ, సంబంధం తెంపుకోవటంలోనూ తిరగే 

పెైలుపుకోపటంలోేనూ హా నేరు చూపడం భామాకలాప హాస్య -గానిలో గల విశేషము, 

అయితే ఉన్న అనాకారికనమల్లా అక్షీలకలో ఉంది. కాని దాన్ని తొలగించటం ఆసాఖ్యం, 

ఆదికేనినాడు యా హాసం బేవచ్చువం,. 

ఛామాకలాపంతోపాటు తెలుగు నాటకెరం:,వలాన్ని  అబంకిరిచిన సొహీర్యం 
rH 

వా ఇ హె జ్యూ జ టై న క్ టీ అక్ శ శతు అ గి మరాటి నా షా స్ అ 

మరికొంక ఆంద. నగోల్పథభామి వప జల కెడాల్కు నారంగథర్క (శ్రుహ్లాయ్సు ఎరుపై ౮ కంస 

“ోడిశాని కలాపము మొదతెన ఏవీ రకి మెన కృతులు. వ్ిటిలో కొన్నా కి దూపవ' పొ కి 
(<n (= ల$ 

స్వెస్పి శప్ప్కి ఆహాస్యాన్న్న మిగక ప్మాకలలో సర్ది సరితా, ఛెచదికీ అనేవి నిర్వహిస్తూ 

ఆఉఆంటాయి. కొన్నీ టిలో హాస్యం అడుగంటి పోవటంగాని ఆతుకుల చెంతకి వేసిన 

మాసికలాగ ఆక్కొ_కక్కు_౫ అసందర్భంగా అవతరించి అకి లంగా తొండోవించటంగాని జరిగింది, 
య / య య 

కొన్నిటిలో కథానాయకుడు హాస్యాని వే ఆలంబనగా కనిపిసాడు. చోడిగాని కలాబంలో 

చోడిగాడు హాస్యానిశే నాయకుడు. కథలో ఉన్నది శృంగారము. అదె చాలచోట్ల రసా 

' జూస అయింది, సరసం చొలా విరగంగా కూడ ఉంటూంది. నుచ్చుకి యా (క్రంద 

పద్యాల్లో చోడిగాడూ సింగీ ₹*వించివ పరస్పరానునయాల్లో ఉన్న విరసతయూడండిం 
ap) య 

ఈచోడిగాడు___ మనను రాకపోతె మునుపెరుంగచే శింగి 

అనువులంకు నోరు ఆగలించి 

కళే మంఒఓ బిగ కరచియుబటికే 
లగి ౧ శు 

కొరడ "చెబ్బలనుచు ఎరుగవట మెం 



/ 
bl 

శంగి __ కరడ "చెబ్బలనుచు మరిమరి బలి'కేవు 

నరముగాదు నాదు దరికిరాకు 

మురువు జరువులేని ప్రమషప్వా మేల నీ 

సరసమే నాక శాలు పోరి 

వోడిగాడు___ వాల "మెరుగ ఉవ్ర్ర బాతనిటత్కే_చ 

“ చేల శింగి నీకు సోలి గటి 

పాలివారు నన్ను "గే చెట్టనగాని 

చాల పాపభనుదు బలుక తేడ. 

దండిగాను గుడిసె "సం డెలన్నియునసేసి 

పండి వండి తొడు వార్చలే* భి 

కొండ మోది శింగ డుండుసోయిని బల్కు 

నటి కింగి నికు గుటుతేలె ఇ 
ఎంత రై 

చందం గుట్టు గాక పోతె న సట్టన న సదపిలో 

కొట్ట పచ్చి నట్టి గసణాముసీదె 

త. మాట క సద్దు నినో ె ఫిను 
ఉట య 

బుట తోడు కము పొమ్ము శింగా. 
రు ॥ ఠీ 

చోడగాడు__ 'కంగీ నను జూదితెెసే 

నంగజుపను రూప్రురేఖు. దును మునునా 

సంగతి నీ విటుతె తిరు 
యో 

గంగను న్యాయంబ_ గదు ౫గటిగి శింగీ, 
అ 

శంస చేమువలె నుండు మోసాలు “పిక ళు 

_చింకి తల గుడ్డ గొంగఖీ చంక బెట్టి 

కప్పు పోక్కి_డి పొగిసీద్షు వ్ కొప్పు జ 

నయ మె నిన్నంగజుడు పన్న te 

పదాల పొందిక పద్యపు పునడక్క గణయతి (ప్రాసల లక్షణం. అలంకారాల ఆర 

వము చూసె స్పై ఈ రజన యెంచి సొంపైనదో సస్ఫాదరములకి తెరియక పోదు. ఇదునురాని 

నటకుల నోళ్ళలో బడీనలిగి పోయిన కారణం'చేత్సృ వాక్యాలకి శిథిలత్యం rr] బాలక 
జీ 



తొ కీ 

అచు. 

సాధుత్యం అర్హానీక నర్గం కలెేేయని వేచే చెప్పునక్కొ_రకేదు. ఇట్టే రచనలను సంస్మ్కు_రీ 
థి ణు 

ద్రామేే అఫ్స్లాషగల సాహితీపరుడు గాని నంస్క_కిస్తే పికటించే జాకగాని లేడు. 
లె 5 

సంగితాన్ని సాహిత్యాన్ని, ఆకినయాన్ని శాస్తం చద్ధతిలో నడిపించి 

కూచిపూడి వార్ భాగవతాలు. ఈ భాగవతులు లాన్యం 

నం 

దె 

నృహ్హం, నృత్యం, నాట్యం అనే నాలురకాల ఫరత Sa దాయలనూ (పయోగిస్తూ కళా 

కాశలంలో కూడ వికహక చూపి తెలుగు చకా )ంత మయిన కీర నంపాదిం-ిపె పెట్టర. 
లు 

fon 

డే 

జ నాట్యకలాపాలో ఉన్న విదూషకుడు ఒక విధంగా నూ తధారుడు. భరత 

శాస్త్రంలో ఆరితేరినవాడు. కలాజం పాండితీ (ప్రారం. హాస్యము సభ్యతాయుకమే 
కాని చాల స్వల్పం. నభాఫరుచిని ఒట్టి దొన్లే *ెకిలిహోన్యంలో ఉన్నదోషం వూర్తిగా 

యె క్ కల. అయిసే హాస్యం చాలా వరకు ఆపధాననుయిన "కారణంచేత యూ దోషం 
ద 

సాహ ఎక్కొ_డో ఎప్పుడోగాని సంభవించదు. 

Pal 

an 

ఒండహాస్యాన్న్ని పరాకాష్టకు తీసుకొని పోయిన కలాపం తోలుబొమ్మలాటలకు 

జెందినది. వీటిలో హాస్యం ఒక (పత్యేక ఘట్టం, దీనికి మాలం పచ్చిళ్ళంగారం. ఈ 

హాన్య నాయకుడు 7 గంఫోలి (గోోంధారి ) గాడు తెలుగునాట ఉపమాన పురుషుడుగా స్థానం 

సంపాదించుకొన్న పుణ్యాత్ముడు. పాటక జనం దృష్టిలో తోలు బొమ్మలాట కధే 

యితడు నాయకుడు ఇతడులేనిజే అసలు కగలేదు. భారత భాగవత రామాయకణాదులన్ని 

టిలోనూ యి (ప్రసిద్ధ పురుషుడు సపరివారంగా దర్శనం యిస్తాడు. ఇతని భార్య గయ్యాళి. 

అల్లుడు అత్త-గార హృదయాన్ని చూరగొన్న అందగాడు, ఇతని కాపురమూ యీ కథా 

మూలంలో వ్యంగ్యాలు. కాని (పదర్శనంలో విశేషం, చాటు మాటలులేని నరనం. ఈ 

ఘట్టంలో పాజేపాటలూూ ఆడే మాటలూ అన్నీ బూతుల బుంగలు. ఇదిగాక వేరే 

(ప్రనంగవశాత్తూ పాయోగింపబడే హొన్యం కూడ తోలుబొమ్మలాటలో ఉండా కథాగతిలో 
అందుకు తగిన అనువులు కూర్చుకొని యా హాన్యం పియాగిస్తారు. ఇది కొంతవరకు 

సవ్యమైన హోన్యం. ఇందులో ఆ శ్రీలత అంతగా ఉండదు. కాని (పజా హృదయాన్ని 

చూరగొన్న హాస్యం గంధోలిగాని చే. 

తెలుగు దేళంలో పగటివేహిలకొక ప్రత్యేక మైన స్థానమా ఆదరణా చిరకాలం 

నుంచి లభిస్తున్నాయి. కాని యిప్పుడిప్పుడివి చాలవరకు మందగంే చెయి. వీటికి నంబంధించిన 

సాహిత్యం చాలాఈంది. ఇవి ముప్పది శండు రకాల 'వేషాలకి నంబంధించిన రచనలు. 

"కవల రచనలే-గాక కొన్ని కూర్ప్చులుకూణ వీటిలో దొరుకుతొయి. వీటిలో కొన్నింటికి 
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కథ ఉంటుంది లేదా జీవితానికి సంబంధించిన ఏదో ఒక భుట్టయు వర్ణించి (ప్రదర్శింప 

బడుతుంది. చాక్షిణీపంకులు వేషం, చశానీసాహేాబు వేషం, అర్ధ నారీళ రర వేషం, 

సోమయాజులుగారి వేషం వై రాలు చటి. ఏకాంక నాటకాల తరహాలో 

ఉంటాయి "కేవలమా కొన్ని మాటలు, పాటలు, పద్యాలు అన్నీ ఓ(శక్రమంలో "పేర్చి 

గంట నేపో అరగంట సేపో శోంతలను రజింపజేయడానికి చేనే బుడబుజకుల 

వేషం, మందులమారి చేషం, కారదవేషం వ రాలలో కథ ఏమి ఉండదు. కల్పనా 

చమక్కు, వచో నైపుణ్యం, అనుకరణ |పతిభవంటివి వీటిలో మెచ్చుకోదగిన గుణాలు. 

ఈ రెండురకాల పగ్షటినేసాలలోనూ హాన్యయు అపారంగా ఉంటుంది. అదె ఆంగికవాచిక 

ఆహార్యాది 'భేదాలన్నిటితో నూ (శదర్శింపఒడుకతుందిం అ్లీ లత అంశగా ఉండదు. న్యంగ్యం 

విశేషంగా ఉంటుంది. ఈ వేసాలను అభినయించడానికి పి క్వేకంగా రంగస్థలమంటూ 

ఒకటి ,ఊండకపోవడమూ, వేష గాళ్లు యింటింటికీపోయి, వీధివాకిలి"నే రంగస్థలం? మార్చి 

అభినయించడమూూ, (పేకకులలో ముఖ్యులు తగుమనుష్యుల్తూ దాళలూ, (స్త్రీలూ అయి 

ఉండటమూ అనే కారణాలను పురస్కరించుకొని యీహాన్యం చాలనరము అసభ్యతకీ, 

అక్షీలతకీ, స్వస్ని చెపుతుంది. ఈ హాస్యానికి ఆయువుపట్టు అనుకరణ. వేషం భాప్క 

భావం, అభినయం వగ రాలన్నిటిలోనూ హాస్యానుకరణ ముమ్మరంగా ఉంటుంది. ' మచ్చుకీ 

సోమయాజులు 'వేషంలోని కొన్ని వో కాలు చూడండి. 

“ఆఅంబలి , ముఖ్యంత్వలంకారం కంబధి ముఖ్యింతు భోజనం 

రాట్టం ముఖ్యుంతు నారీణాం దుక్కి. ముఖ్యంకుబాహ్మణ:ః || 

చాకీసార్లా సుమనసా సర్వ్యాదాయం యశషాాక్షమం 

తిన్న శ్ర తినకున్న కై ఉన్నవారికి మాడడం ॥ 
మూట నూట (పనంగేన దబ్బు దిబ్బు నృథెవద 

పఫావరత (పయోశేన శరీరం పీడవర్టయేక్. ॥ 29 

ఇవే శ్లోకాలు మరికొన్ని వేహెల్లోకూడ సందర్భానుసారం గాచదివి, అప్పటికి 

తగినట్టు గా సపహాంగచేస్పి రక్తి కట్టించుటబకాజ యా 'వేప.గాళ్లకి శరిపాెకే. ఈ న్లో "కాలు 

చదివేటప్పుడు వేదంలోవలె వీటికి ఉడాత్తానుదాత్తాది న్వరాలుకాశ కల్పించి మంతాిలు 

చదివినట్టు చదవడంకూడ మామూలే. 

ఈ కాచి కా-ఏీ ములంకాయ కాయే పొట్టి కాకీ 

కాయానాం వంగపింజూనాం కూరానాం గజ్ఞుపచ్చడిః |)? 



తో న్్ Pa లో ష్ నా! ఇ 

అసే డాంట్లో యా న్వరగ మనం చూడవమ్పు. "వేద మం(తాలకె, గృహ్యూనూ ళా +రిల్రక్ట్ 

ఆమ్లరిక్ అవురక్సో కాలకీ మాక యూ కలళాకంలో హాస్యానుకృతులు (Parodies) క నిపిసాయి'ి 
' గగ బై 

చదవడం.  ఓదవొంతీ ఎరసాపెట్టి గంక్కుతిప్పకుండా bY ౪ శకి జాల ధోరణిలో పదా చ్య్యాల 
శీ i 41 

ల్ క్ ఎన్నో మాకులాశనం, చదివిన జ్యానిక్ సాగవని స్థం చెప్పడం SE శందడూ 

కల్చనా మకు ్రకులె నో లూ పగటి వేషాలలో A 
జనో 
లే ఒక్క. చే వి వినిపించేయడంవం న్య 

కనిపిస్తాయి. కథా వస్తువులేని వేసాలలో కబ్బు కధలు కూర్చి చెప్పి నవ్వించడంకాడ 

ఈ ౨టుందె, ఇట్టి క కళ్చిత కధలలో లుబ్బ్దులు వంచకులు అయిన ఊరి "పెద్దలను “కూళ్తన చేస్తూ 

నిందా నా చెప్పే వృత్తాంతా లెన్నో దొర్దుళూ ఉంటాయి, ఇచ్చేదాకా పాగడపంి 

యివ్వకపో తే తిట్టడం అ అేసె యిీవేషగాళ్ల జ్ ఓనం ప పదాయంలా కనిపిస్తుంది. ఈ 

చెండింటికీ సరిపోయిన సామగ్రి గవ్యపద్యాలు శెంటిలోనూ వీరు సంగిహించి 

ఉంచుకుంటారు. తిట్టినా దీవించినా వినాఎనిపించే థోరణిభో మాట్లాఢు తారు. ఈ [క్రింద 

బుడబుషకక్కు.ల 'చేసంలోని ఆకీసు స్సు చూడండి. 

“ ఆరినెల్లక యున్న వానమ్మ మగని 

హే. దాగియున్న వానక_మగని 

నమ్మినాత ని చెరచు దానమ్ము నవతి 

విధాల దయచేసి మిమ్ము రక్షించుగాక. 7 

“ఆలినొల్లనివాడు భీష్ముడు భీష్మునికల్లి గంగ గంగమగడు నముదుడ్కు సము(దములోచాగిన 

వాడుమెనాకుడు, మెనాకుని అక్క వః పార ర్వకి మగడు ఈశళ్వరుడుఈశ్వ రునినమ్మిన 

వాడు రావణుడు, రావుని ఇెరపినది సీత, సీత తలి ల్లి భూడేద్కి భూడేవి సవతి లక్ష్కీటేవి, 

అట్టి లక్షీ శ్రదేవి మోక వ్రైశ్వుర్యములు, యిష్ట్రపంపదలు, తుష్టి (ప్రతిష్టలు, తూర్య రావములు 

గలిగించి రక్షీంచుగాక మహా రాజరాజా తేజ, విద్యలభోజా, వితరణకల్పభుూ"జాూ, అంబా 

పల్కు, జగదంచా పల్బ్కు_...”. ఈ|ఛచవాహానికి అడ్డుఆవ్రూా అ నేవేవిజాండవు. నిందించినా 

యిదే ధోరణిలో ఉంటుంది. 

ఈ చేసాలువేనే నారిష్పుడు తక్కు_వయ్యము. వేసాలతోపొటు యీకలా 

పాలుకూడా మూలబడక్షాయి. వీటిలోకొన్ని సాంపయిన రచనలున్నాయి. ఇవి యిలా 

ఉఊాషీకీంచబడి నట్టయి తే కొద్దికాలాని కీ కళపూర్తి-గా నశిస్తుందేమోననేలకుణాలు ఎక్కువగా 

కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకోవి శేషం, ఈ రచనలు కేవలమూ రచనలే కొద్కు కూర్చులు కూడాను. 
| సమయానుకూలంగా వాడుకోవడానికనిసంగహించిన చాటుపద్యా లెన్నో వీటిలోకనిపిస్తాయి, 
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ఇంత వరకు నంగహీంచి మ ద్రెంచిన చాటుపద్య సంగ హోలలోే కనపడని కాని 

యీకలాపాలలో వినిపిసొయి. కాల్మక్ర “మేకా యో క కలాపాలతో పొటు ఆపదా 

నశిస్తాయెనే భయం కలుగసతూందె. “వెలుగుసాహీత్యంలో యా ఇాటువలికి 

వ ఉంది. వీట్ విలువగమనించి శే॥ శే. వేటూరి పభాకగశా త్రై” 

సాహీకీ తె పియుల్సు ప పండిత (చకాండులు పరిక "మచేసి చాలమట్టుకు వ్టిని స 

పకటించేరు. కాని ఈ ్నేతంలో చెయ్య? en యింకా ఉంది. ఈ ఇ 

సం గహించండం జఒకయొత్తు; సంగహీంచిన నా టీని సంస్కరించడం యొక్తుకి ఇం డెత్ల 

n 



తెలుగుసాహిత్య ౦లో హాస్యం 

శైలుపలోగల హోన్వగంఛాలు ఏవి అనిగాని, అవి ఎలాసున్నాయనిగాని చూడ 
డానికి మందూ ఆనలు తెలుసు కవులు హాస్యాన్ని ఎలా పోపించారో చూడటం కింక 

మేలు. వాస్తవానిక్కి తెలుగులో ఉత్తమకవులని “పేరుబడిన కవులెవరూ ఆద్యంతమూ 

హాస్యాన్ని పోషిస్తూ కావ్యాలు వ్రాయలేదు. ఆలా వాసిన కవులవరూ ఉఊత్తములుగా 

పరిగణించబడలేదు కూడ. అయితే ఉత్తములనిపించుకొన్న మక కవులెరూ హాస్యాన్ని 
ఊెపీకీంచకేదు. అతి సరనమైన హాస్యాన్ని అంతో యింతో అందరూ అందించేకు 

శ ఇం వేకాదు, కాల ప్రభావాన్ని ఒట్టి కాడా మన కనుల హోన్యపోపాలో మార్చు లెప్పటికప్పురో 

కనిపిస్తూ వచ్చేయి. ఒక కాలపు కవుల హాస్యాలంబన యింకో కాలపు కవులకు అశ్షే 

హాస్య ప్రదంగా కనిపిం-చినట్టుతోచదు. మరొక విశేషం, వన కవులలో చాల నుంది 

రాజ్యా శితులు. ఆక్రయదాక ఆఫికాచికి నరిపోయినట్టుగా హాస్యాన్ని కూర్చి పోషించచినట్టు 

గూడ రూషపిస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి చాస్తే హాస్య గంధాలనిపించుకొన్న వాటిలో కంకు 

హా స్యేతర (గ్రంధాలలో జే చాలవరకు శ్నాప్ర్రీయము, సరనమ్ఫు నమీ-దీనమ అయిన హాస్యయము 
మనకు లస్స్స్తూంవని చెస్పక తప్పదు. ఈ (ప్రకరణంలో నన్నయ మొనలు నిన్నటివరర 

రచనలు సాగించిన వారిలో హాస్యాన్ని పరామర్శించవలని ఉంది. కాని అందరి కవ్టలు ేర్టూ 

ఎత్తుకోవవంగాన్సి అన్ని (గంధాన్ని ఎత్తిచూపడంగాన్కి అనవనరమే కాదు అసాధ్యంహడ,. 

ముఖ్యులైన వారిని గురించి ముద స్నటెంచడములో గూడ (భ్రమ (పమాదములు కొన్ని రావచ్చు. 

హాన్యమును హెచ్చుగానో, లేక (కొత్త పద్దతిలోనే పోషించిన వారినే నేనీ (పకరణములో 
"పర్కొనడానికి తలచేను. ఇంక మ్యతాన్న మిగత వారిలో హాన్యంలేదని "కాని నాకు 
వారిమోద గారవంలేదని కాని తలప వలవని ప్రాళ్ట న మన తెలుగు సాహిత్యము నన్నయ 

గారితో పాోరంకి'ంచోట్టు నా నమ్మకము. నన్నయగారినుండి చేటివరకుగల కాలమును "నేనీ 
(పకరణంలో నాల్లు భాగాలుగా విభజించి చూసేను ఈ విభజన (పస్తుత వ్యాసానికి 

ఆనుకాలంగా ఉంచేచే కాని మిగత విషయాలకి నంబంధించదు. సాహిత్యాన్ని పద్యమనీ, 
గద్యమనీ "5ంచు భాగాలుగా మాత్రమే చేసి చూపాను. కథ నాటకం, నవల్క ఏకాంకీక, 

వ్యాసం విమర్శ వ్లై రాలన్నీ గద్యలో-నే చేర్చాను. అన్ని రకాల రచనలు చేసిన రజయిక 
లను గురించి [(సాయాుటకు నా యో భాగము చాల అనుఫూలించిన కారణాన్ని యిట్లు 

చేయవలసి వచ్చింది. లెక్కకు మిక్కిలిగా రచనలు సాగించిన వారిని గురించి (వాయు 
నప్పుడు నారు రచించిన పుస్తకాల జాబితాలిచ్చి విసిగించుటకు బదులు, ఉదాన్భృాత రచనల 
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య 

నయాన్న్ని మన్ని స్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

తెలుగులో ఉన్న (పాచీన సాహిష్యనుంతా ప్య్యుమయం. (వారంధంలో ఉద 

యించిని కావ్యాలు ఇతి హాస రచనలు మరికొన్ని పురాణాలు, అన్ని సంస్కృతానికి 

స్వతంతాను వాదాలు. వస్తుతః యివి చృహాప్ట్రంథాలు, మనజాక్కి చర్మిత్ర సంస్కృతి 

సభ్యత, ధర్యం, మతం మొదలై న విషయాలన్ని టికీ సంబంధించిన సకల విజ్ఞానాన్ని సర్వు 

లకు అందెంచ డాని కని వెలసిన పూద్య గరింథాలు. వీటిలో మూలకథికి తోడు (పొసంగి 

కంగా వచ్చే ఆఅవాంకర కగిలేకాదు, శుంతిస్మ్రృృతులలో ఉండే విషయాలు కూడ సార 
సంలో అందించబ"కాయి. వీటిలో భాష మనదిగాని పిషయం యావద్భారత జాతికీ 

సంబధంచినది. వీటిని గౌరవంగా చూడటం అనాదిగా వస్తూన్న సంపిదాయం, (నాసీన 

ఏన కవులు మహా ధార్మికులు... ఉదాత్తంగా జీవించి ఉజ్జ్వలమైన. గృంథాలు ఇాిసి 
ఊఉత్తములనిపించుకొ న్న మహనీంయయులు. నన్నయభట్టు "మొదలు శీ) నాయని వరకు మన కిట్టి 
ఛార్మికుల్లూ తగు మనుష్యులు గంఖీరులూ అయిన కవులే దొరుకుతారు. 

ఈ కవు లెవరూ నోరు విస్పి నవ్వడం ఎరగర్కు సరిగదా మనల్ని నవ్య నివ్వరు. 
నవ్య వలసే చోట గూడ "పెదవులు బిగించి కశ్టె౫రవేసి ఊరు కొంటారు. వీరి నవ్వు నారి 
"శేళ పాకం; లోపల స్వయం పొకం. ముఖ్యంగా విభో నవ్వేది మానవ స్వభావాన్ని చూచ; 

అందులో ఉన్న వికృతులు గమనించి అంతే అడే మనకు వీరు మరిచిపోకుండా చూపిస్తారు. 
కాని వీరు సానుభూతి పరులు. ఒకరిని నవ్వుల పొలుచేయటం కూడ వీర కంతగా 
కిట్టదు. తటస్థులు-గా నిలబడి (యిది యిలా ఉంది. అది అలా ఉంది అని చెప్పి ఆ 

ఉండటం సబబుగాన్ఫూ సవ్యం-గాన్తూ సరసంగాన్తూ ఉన్నదో, లేక తిరుగడు-గా ఉన్ననో, 
"తెలుసుక "ని నవ్వటమా ? ఏడవటమా * లెవీ ని గ్రయంచేనుకోవలనే బాధ్యశ మన మోదీ 
విడిచి తాము తప్పుకుంటారు. వీరి యిీస్వభావానికి అనుగుణమైన'వే వీరికి దొరికిన కావ్యవిష 
యాలు. మెగా ఊపిరాడని వేగంతో చెప్తేనే గాని ఎన్నటికి తరగనంక విషయజాలం వీరికి 
తను (గ్రంథాల్లో అందజేయవలసి వచ్చింది. ఒకతణం ఓపికగానిలచ్చి నవ్వి నవ్వించ డానికి 

తగిన తీరుబడికి వీరు నోచుకోలేదు. అదిగాక చెప్పుచున్న విషయం అతిపవిర్ళో మైనబనిన్నీ, 
చెప్పిన వారూ కూడ తరిసారినిన్నీ అటు వారికి యిటు యీనాటి వరకు మనకి ఒక భృశ 
మైన నమ్మకొరకొగా యిక వీరి గ్రంధ్లాల్లూ నవ్వు డానీకి మనకి మిగిలేదిగాని చారం 
చఉంచేదిగాని ముఖ్యకథలో గల పొత్తుల స్వాభావికలోపాలు, నాటిని పురస్కురిం నః 
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కొనీ ఏర్పడిన ఖుటనా వికృకుల్కు అందు కను కూలించిన' యికర వీషయాల్కు అవాంతర 

కధలలో అందాందం-గా | చిన చెక్కి_కంప్రులు మాతం) మే. ఇవిగాక కవిగారి సంత 

వ్యాఖ్యా నాలు కథ చెప్పే ధోరణి కూడ మరి కొంత ఎక్కువగా నన్వ డానికి తగిన సాము 

గింని చేభాన్చేవి గా ఉంటాయి. కధ ఉదాత 3 “మెనదయినందును ఊకాట ఊోకొట్టి 

యద్వా గూని కూ యాన్నా మనక్ భావాల బరువుదెంపి కొంత వ్నిశాంతి కలిగంచడంకోనమని 

ఏరికోరి తారసింపజే సే ఘికునిలో నవ్వుక్ విధిగా జూగా చేయబడుతూ ఉంటుంది. అయితే 

యీ సవ్వు ఎక్కువ గా (పసాదెంచటమా * తక్కు_ఒగానా * అనేది & వి గారి వ్వ క్తి త్వాన్ని 

అభిరుచిని బట్టి ఊంటుందె. ఈ కవులలో కొందరు కేదల కవులు మరికొందరు రాజకీయ 

"జెత్తలు లం ఇంకా కొందరు న్వు రాజులు. కొందరిలో వెదెకం, కొందరిలో లౌక్యం, 

కొందరిలో బింకం, కొందరిలో రాణనం, వై రాలు ఎక్కువుగా కెనిపస్తాయి. వీరు నవ్వేది, 

సివ్విం చేద వీటిని బట్టి మారుతూ వుంటాయి, 

తెలుగులో మొదట్ కవి నన్నయ భట్టు ఇతడు ఎనాన్ఫషీకురుతే కావ్యం) అే 

మూట చకతార్థ ౦ చేయగల మహితాత్కుడు. ఇకనికున్న లోక జ్ఞక అపారం. (వ్రాసిన 

కావ్యం పంచమ "వేదమనిపించుకొన్న భారతం. మూలత: వీర కావ్యమే అయినా యిది 

వస్తుతః శాంపరస (పథాన మెన పవిత్రగరింథము. అయినా నానా రుచి సూ కి క్నిధి అయిన 

లో 

నవ్వుతూ నే యూ కావ్యాన్ని (తా వానేడు. ఆ నవు ఇవాల విశుద్ధమైనది. పివి మాయి 

నున నన్నయ మాతొం, మడిక టుకునా క్ మధ్య మధ్య మనల్ని నవ్వించి తాను 

మిర్కము తేని వాడు. హాన్యము కుట్ట క్ వై దెకము. లిక్ గాటేనా ఎప్పుజేనా యక్కి_0-చిత్ 

బ్వంగ్య మిశ్రిత మైన హాస్యం త్ర స అది అతి మృదువుగా ఉంటేరకం. కొల్ల 

కపటాలులేని యితని నవ్వు మానవ జీవితంలో ఆన్న కల్లక పటాల పె వఎెంతడఊందో అంతకు 

“కండంతలుగా, మనషహ్య్యల్లాో ఉన్న నిరడుతనమా నిజాయితీలవై ఉంటుంది. భవ్యత యితనిక్లి 

(పీయమెనది. ఒడ్డూ వాడుగా ఊన్న విజ్తూర మైన వస్తువు యితనికి నరచా అయినది. 

ఇతని సానుభూతికీ ఎల్లలూ వొద్దులూ లేవు. pn జ్ఞ్వుల మై మెన విషయముల్లా యితని హానికి 

పాత మే. ఆ హర్ష ౦ మందహానం-గా మారి bee నిజాయితీ లేని బ్రతుకుచూన్నే 

ఇతడు నిస్పృవాతో | నవ్వేసి నరా పెట్టుకొ సేసాధువు. చిన్నపిల్లల మాదిరిగా ఆళ్చర్యక రమైన 

విషయం చూసి లేదా అందరూ నవ్వుతున్నారు గడా అనేసి అమాయికేంగా యితడు 
నవ్వుతాడు. తాను నవ్వినపుడు యితరులు నవ్వుతున్నారో ? లేదో 9 అనేదిళూడ 

ముననికి కావాలి. 
మా 
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నన్నయ్య గారికి భీముని పాత్రడె అపారమైన అభిమానము. భీముని పేలెళ్తై 
సరికి కవిగారి ముఖం విక సిస్తుందె. చేరు వేరు విధాల ఫీమునిలో ఉన్న విశేపూలు చూస్తి 

-చూపంచి నవ్వి గాని యోయాెనకు తృప్తి లేదు. ఈ పొత్ర రూపుళెళ్తులు స్వ భాదం; ఉహూ, 

ఉద్దేశం, అన్నీ నన్నయిగారిక్ (ప్రియమైన విషయాలే. అంతటా అద్భుత సర్దాలు 

ముమ్మరం గా వాంగ్ యితినని సవ్వించెయి. ఈ కింది ఫుట్టం ఫీముడు జన్మించిన 'పదెయవ 

నాటీ కభకి సంబంధించినదె. 

జ్. అటళతళ్ళంగంబున గుంతీజేవి ఫీమనేను నుప్రుతుంబడ సివశవు దెవనంబున ేర్పులకు 

(మొక్క_ం గొడుకు నెత్తికొని చేవగృహంబునకుంబోవునెడ నతి విషమగిరి గహన గహ్వారంబున 

నుండి యొక్క పులి వెలువడి యామిహార్డిర్లై వచ్చి పయికి లంఘించిన.? పాండురాజూ 

పులిని సంహరించి పత్నీ పుత్రులను 'కాపొడుకొన్నాడు. కాని యా లోఫు గా, 

6 ఊరుశారర్లల భయంబున€ 

బకవళయె కుంతియున్న 'బాలకుండు షా 

డత్క_రము పయింబడియెం దద్భా 

సురతనుసాతిం జేసిరాలు చూర్లంబయ్యెన్ . ౫ 

ఫీముని ఈ షృజ్రికొయము చూసి నన్న యగారు ముగ్ధలయి. మురిసిపోయి దుళ్లా మరోసారి 

యీ విషయాన్ని చప్పి చిరునవ్వు నవి-గాని ఊరుకోలేకపోయారు. బకాసుర వధే 

సుతుని నియోగించి సమర్జిస్తూన్న కుంతి పలుకులు చూడండి. 

“ వండు సుట్రిన సదియవనాండు * పెలుచం 

బడియె "నా చేతినుండి యప్పర్వతమున6 

బడిన వడి జేసి బాలకు నొడలుదాంకి 

యాతుణంబ 'రాలెల్ల నషుయ్యె జూచె, ౫ 

ఈ వజకాయమేకాదుు భీముని భోజన (పియత తాడ నన్నయ్యగారిని నవ్వించినజే. 

అకనిగాతపు తిండిచూసికాదుు తిని అరిగించుకోగల కక్సకిమెచ్చి, యితడు నవ్వుకొన్నాడు- 

అంతేకాదు ఆ సందర్భంలో శ్రీముని చాపల్యం కూడ యితనికి కొంత వికారంగా తోచి 

నవ్వించింది. బకానురునిప బోవు 



ఇ a 
LJ 

“Ee 

నంతెకు వన్ని కంస నెలయిదడి కాలునెకులు గడిని 

ఖా ౯) వ అట మ మజ ఇ = గూ నె mn ప 

కొన అమావీవునంము6 చెసి యా నొక౩కుంటు నందున్న 

కళాదునగుదుచుదుంచే .,..... 

ఇష్టాన్ని పరిషృపు, జయిన చాడు తిరిని భోజనము చేయుట స్ో షృక్షమించుటు క “౦ పె వికృతి 

వొకటి శేదు. ఆయికే యీ బాపల్నముకాదు. మకికిొన్ని న్వభావసిద్ధ మైన వికృతులు 
( 

గిగా యిప్పూశు ఖీమునిలో ఇ నఫస్తున్నాయి. రాకునునితో కయ్యము చిత్సిన బెట్టుకొని 

బావో -కేవో తెలియని ఆవస్షలో తిండ్ తిందామేశే కుకూహాలం పుట్టశమే కాక, ఆ రాకుసిని 

ర్ముని పిలిచి “వాడు ఇదు సంతకు మిన్నకంపెసేలయని తెనబభోొ నుటకుతో డు తీరుబడిగా, 

కాలుసేతులు గడికికొని యానమనంబుజేస్తి భోజనానికి ఉఊష్మక్రమించడం ఊహే 

ఆంబనంత విళ్ళుతి. ఇంతతో నరిగాదు. ఎకాసురుడెకనిని చూసి మండిపడ్ క 'డాయవచ్చి 

యయ్యనిలనందను విప్రం బిడికిటం బొడిచినం జెదరకనుర  వలనుసూడకొండు 

పలుకక, యెప్పటియట్ల? వేయి (గ్రుద్దులె నా ఒక్కా బొబ్బ ట్ట్రుకు సరిగాిపన్న నిశ్చయంతో 

కిమ్మునకుం'డా భుజించుట కన్నమించివికృతి ఉండబోదు. అయితే సన్నయ్య గా రది చూసి 

నవ్వినా యీ తిండికి దృష్టి తగలడం నచ్చరు. మవుత్వం, వాత్సల్యం కూడ ఆయనకు 

ఖీమునిడ్వా కలవు. ఇది శేవలం అఖి మానపూర్వక మైన ఆనందపు నవ్వు భీమునికి తిండీ 

-పెక్త్రేతీరు erg కంతి (బౌపడితో ఆడినమాటలు చూడండి, 

ఈ వెదంది యురంబు యు నిన్నుప 

కడుపును ధృథకతిన తనువుల యాకనికిం 

వొడర నొక పొలం ఇెట్టుము 

కడి నాగాయుత తు వాండోత యబలాం 

“ఆడకునో ఆత ష్వుకీక ఒక నగమౌబు. శ వీరందరికి మిగత సగం సదపెట్యు 
చి (జ 

ని” 

సరిపోయెదానికి బదులు “వెడడయురంబు నన్నువ కడుపును దృటకళిన తనువుల (గై ప |. 



“1 

యాతనికని విస్తరించి వర్లించడం కేవలం నన్నయగారి నవ్వుమ్యాశ్రమే "కాదు కంతితోపాటు 
ఆయనకు గూడ భీమునిమైగల నాక్సల్యాన్ని నెల్లడిస్తూంది. ఉన్నదాంట్లో సగము పెట్టమని 
చెప్తూ “అన్నువ కడుపు వాడని చూపినప్పుడు (వ్రాపది సహజంగా తెల్లబోయిచూసి 

అంటుంది. చిన్నకడుపు, చెద్దతిండీనా ! అనే ఆళ్చర్యం ఆమె ముఖంలో వ్యక్షమె 

Bi చే x3 ద ఉండవచ్చు. ఈ ఆక్బర్యాన్ని తొలగి న్తేనేకాని ఆమెచేతిపెట్టు ఫీమునికి జీర్ణంకాదనే 

భయంతో తిరిగి “నాగాయుత బలము వాడతొడని చెప్పి * అబలా? అని నంబోధింప జే నేడూ 

బలవంతుని తిండి అబలేేం తెలుస్తుంది! ఈ మాట విన్నాక (బౌపదెకి నవ్వు ఆప్రుకోవలసి 

వచ్చి ఉంటుంది. జా 

సన్నయ్య-గారు తాకు నవ్విఊరుకోడు.. మన భూనవ్వు అందుకో లేకపో కే, 

అందుకొనేదాకా ఆలంబనాన్ని "పెంచివర్ధి ంచడం ఆయనలో ఒక విశేషం. ఈక్రిందినె 

లామా గృహవహన ఘట్టము.  పురోచనుడారాత్రి లక్కయింటికి నిప్పుబెడతాడనే 

చంగతీ పాండవులకి “తెలిసింది. ఖనకోని కృపవలన బిలయుపూరి అయింది. _ బిలమార్జానబడి 

ఏచోటికో పోవడానికి నిక్టయం కూడ జరిగింది. అవసరాన్ని నికీక్షీన్తూ ఉన్నారు 

పాండవులు. కాని నిదఆఫుకోలేక కునుకుజెందారు. ఖీమునికిది విసువని' పించింది, కాదు, 
ఉత్సాహం తలెత్తింది. 

“ అయ్యర్థ రాత్రంబ న భీముండు పురోచను కంకెమున్న 
'తానుగ్చహించి నానికోయన గృహద్వారంబున ననలంబు 

దరికొలిపి చెచ్చర నన్నను దల్లి నిందమ్ములను నావిలంబు 

లోని కనిఇి యాయుథాగారంబుతోడన లాకూగారంబు 

హు తొశనున కకొనంబు నేసి ౫ 

చనెనా? కాదు ఇదిచాలద్కు ఎట్టు చనెనో చెప్పువలె. అప్పుడుగాని యీ 

ఆశ్చర్యం నవ్వు క్రింద మారదు. ఆందుకని *చనునప్పుడు అని యీ కింంది పద్యం చెప్పి 

కొనరి కొసరి వాక్యాన్ని పొడిగించారు నన్నయ్య -గామ. 

ఉకాడ్తున్నిదంలగానమి దొడరుదు సడిగొని నడవం?౫: "నేరక తడవు చున్న 

చెలి చెచ్చెరం దల్లి నఅకడనిడి భర్యనుత విజయుల దనవితతబాహు 

యమళంబు చెక్కించి యములనుక్సంగంబు లెక్కి_ంచుకొని 

ఛీముడక్శా_జముగ 
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నరగడు రయమునదసోలూ సాల్వ జి మొగ (౧ బదభుట్లు 
ap) వ 

నంబుల-జదిసిరాలు 

నుజణుము గాలా? నిట్లు “నిజయంగ సతగంబు 

మెజుసి రాతి యెల్ల నుజుక పవన 

తవయు(6డరగ6 బచలు ననినట్లు చీకటి 

యనక ముండ్లు గండ్లు నవక తెరలి,”? 

ఫీయనిలో ఊన్న యా ఉత్సాహమే కాడు మాంద్యము, మత్తు దుడుకుతనము, 
చొరవరికనముకూడ నన్నయ్య గార హోన్యమునకు పొత్శిమెనవే. ఈ అన్నిళోట్లూ ఆయనకు 
సోమూద్భుత హర్ష ములు ముమ్మరమయుగా' కలిగి నవ్వు వచ్చింది. కాని యికనిలోగల అహం 

కృతి-గాని గర్వము గాని నన్నయగారిక్ సరిపోవు. అంత కంకు మించిన వాని యెదుట 

యికనిని నిలువ బెట్టి, తారతమ్యము చూపి; గర్వభంగం చేసిగాని నన్నయాగారూరుకోరు 

ఇట్రిచోట్ల యికజేని హాస్యం వ్యంగ్యాన్నా (శ్రయిస్తుంపి; నాటకీయ ధోరణిలో నడుస్తుందో 

ఛలమే కాని అమక్ష ౦ కనపడదు. చిన్న పిల్లల్ని శిక్షించిన తీరులో ఉంటుంది. యా 

హాస్యంలో ఉన్న శికు తన తప్పు తాను తెలుసుకొనే వరకు మూర్జునిగా నిలిపి నవ్వుల 
పాలుచేసి నంన్క_రించే సద్భావ పూరితమైన వ్యంగ్య హాన్యమిది. సౌగంధికాహరణార్గ మె 

పోతూ, దారిలో తారసిల్లిన హనుమంతునితో ఖీముడాడిన మాట లీ కిందివి, 

“క్షతి9య పినవరుండ విఖ్యాతబలుండం 

బాండు తన యుండ గొంతి గర్భంబు నందు 

నాయు వరమునం బుట్టిన పాతక నన్ను 

ఫీము, డండు) భూజనులు కపి (ప్రభుండం? 

వింటూన్న వ్యక్సి వానుమంతుడని భీమునికి “తెలియదు. తతృలంగా భీము డతనితో 

“ఏనిక్క_డం గార్యాక్టినెపోయెద నాకుంచెరు విమ్మానినాడు 
దొల్లి శత యోజన విస్తారం బయిన సము[ద్రంబు లంఘీం 

చి లంకకుం బోయిన హనుమంతు నట్ల నిన్ను నీ పర్వ 
తంబు లంఘీంచిఫోదు? అని చెప్పి ఆంతటితోనరి పెట్టక 

“ఏను హనుమంతు నంతియ బలవర్మాకనుంబులు గల 

చాడ నాపౌరుషంబ్బు జాప్రుదునే ఫూ? 
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అని బిగువుగా పలుకుతాడు. కాని చివరికి అకని తోక తాగా కదల్న లేక 
చిన్న బోయి “కత ప్రణాముండయి నిన్నెటలుంగక నాకలిక్ళ దుచుక్తాంభలులు సహింప 

కలయ నని చెప్పి *నీనెనరో తెలియ జేయవబసీనిదని (ప్రార్చిస్తాడు, ఈ 'పరాభదం చెకరినేనా 
p 

నవ్విస్తుంది; కాని అభిమాన పూర్వకంగా నే. 

ఒకొ్ళ._క్ళొ_ పరిస్థితిలో మనం అనవనరంగా ఏదో ఆరాటపడి, ముందు ఏమవ్ర 

తుందో తెలియక మూర్జుల వత్తుగా చరిస్తాము. కాన పరిణావాం కఫాంతముయినప్పుడు 

మనం మొదట పడిన ఆక్కొ_రమాలిన ఆరాటాన్ని తిరిగి తలచుకొంకే మన ెలివితక్కు_న 
తనం మనే నవ్వు గొల్పేదిగా ఈంటుంది. ఇలాంటి సందర్భం ఎక్కా జేనా తటస్థిన్తే 

నన్నయ్య గారు దాన్ని కాస్తృనేవు పొడిగించి సగదా తీర్చుకొంటారు. మక్స్య యంత్రాన్ని 
కొట్టి అర్జునుడు (చౌపదిని తనతో తీసుకుపోయాడు. తక్కిన పాండవులతనితోపాటు 
యింటికిపోయారు. కాని వీళశవరో ; ఎక్కు_డివారో ; ఎవరికీ “తెలియదు. కీనజాతంలగు 

దుశేమో అనే వ్యర్థ సంళయానికి దుభుపదుని మనస్సు గురి అయింది. దృష్ట్రద్యుమ్ను డుపోయి, 

పొంచిచూచి వచ్చి చెప్పిన మాటలవల్లకాడ పూర్తిగా సంత్భపి గాని సెంళయనివృతె గాని 

కలగలేదు. చివరికి తెగించి కులగోత్ర చామాలన్నీ అడిగి రావలసినదని పురోహితుని 
పంపినాడు. అకచేమి వర్తమానము తెచ్చునో అని ఉత్క_ంకతో ఎదురుచూస్తున్నారు 
'మిగతవారుకాడ. కాని సూటిగా వార్చ అందించడం నన్న యరగారికీ నచ్చలేదు. అతడు 

ఢర్మణానిచేత పురోహీతునికి చెప్పించిన మాటలివి. 

* ఇవ్వైహాయన లక్ష్యుం 

బివ్విలు మూసెటి సెటిెనీసిన వీరుం 
టు “టు = 

డివ్వనితకుం బతియగునని 

నెవ్వగ మోరాజు నులుక నియనము. జేసెకా, ౫” అని 

పూర్వాపరాలు పరామర్శిస్తూ (పొర ంఫిం-చి నోరునొక్కి, 

ఈ ఆతడు నియమించినట్టు లయ్యం త మేసి 

య€ోీోాతే డిక్కాన్యం బడి నుర్వీశు లొద్ద 

"నేలనుమ్ము చిటింగడు నెజి[ యేమి 

నేయునా. డింక మిపతి సెప్పుమయ్య. * అని 3 

ఎదురు (పశ్నించ్చి చివరికి: ధర్మ రాజకనితో, చల్ల' చల్లగా ఊరడించినట్లు; . 
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౯ బలహీనుం దైన వానికి 

నలవియె మో పెట్టి తివియ నకా)_ర్కుకముక 

సలహీనుల కక్ళతాన్ను)న 
క'లవియె యాలక్ష్యుమేయ నశనులీలకా 

వూ రాజుముకోరథంబు నఫలంబయ్య శగవశేలి” అని 

పఖుకుతాడు, మూామకలో డన వారిన నసకికొండ నేప్త మర్ష శలాోనే నిల్చి నవ్వటం ఇది, 

దౌం్తపది స్వయంవర ఘట్టంలో |ఇాహ్మణుల ఉత్సాహము మాత్రము చూసి పిన్న 

"ఇద్దలందరితో పాటు నన్నయ్యాగారు నవ్వుకొ న్నారు. మొదట ధనువు నమిోపిస్తూన్న 

ఆర్జునుని చూసి “ఆఅయుక దక్పమ్మున నిస్టు నవ్వు పటుసకా సమక శై నికండు ని పవంశ మున 

వారికెల్లినన్లి పల్నన (బ్రాహ్మణులే అకడు మక్స స్రయ(తౌన్ని "తెగానేసిన నెనుక అమి 

తోశత్సాహ పూరికులై పట్టరాని ఆనందంతో “పయిపుట్టంబులు విడిచి వీచియార్చిరి. ౫ 

ఇంతతో నరిగాదు, రాజులందరూ కినిసి (ద్రుపదుని మోదికెత్సి వచ్చునరికి (ద్రుపదుండును 

ఫీతుండై (బాహ్మాణుల మకవుసౌచ్చె. నిట్లు శరణానతుండయిన ద్రుపదునోడ కుండుమని 
చాంహ్మాణులు దడమకవు దంజాజినంబులెక్నె (శ్రకిబలంబుల పై” వీచసానెరట ! 

సౌానుభూతిలేని చోట మాతొము నన్నయ్య -గారి నవ్వు నిట్టూర్చినట్టు ఉంటుంది. 

శారవబలం నారి కుత్సికత్టం చూసి (వీరి (బకుకింతే కదా అనే నిన్న హతో నీ చీకునవ్వు 

నవ్వేసి యిక డూకరుకుంటాతు. నవ్వులపాలుచేసి ఏడిపించడానికని ఎప్పుడేనా ఫ్రూానుకున్నా, 

ఊణంలో ఆ ఉడ్జోశాన్ని పిరాయించుకొని బుద్ధి చెప్పి లజ్జింపజేసి సంన్క_రిద్దామున్న తాషత్ర 

యానికి దిగుతాడు. మాయ నలో దుర్యోథనుని ఏడిపించి చివరికి ధర్మజునిచేత నతనిని 

నక్క_రింపజీసి లజ్జింపజేసి విడిచినగాని ఆయనకు తృప్పి లేకపోయింది. ఏరికోరి పగాభవించిన 
దుషదుని అపహానంచేయబూనిన (దోణుడు మరుక్షణంలో "నే అతనిని విడిచిపుచ్చేడని 

చెప్పడమేకాక “వి ప్రలయలుకయుం జృణహుతాక నంబు దీర మగుసె” అని వపబోసిలేర్చిన 
షమ నత్వ్యాన్ని బయట పెట్టి, మొదట చూపిన న్యంగ్యార్న్ని నీపనం చేయడం నన్నయ్య గారి 

ఈడాతృగకి ఉదాహరణగా... తీసుకోవచ్చును. అనుదాత మైన వినయం సత్య మైనా 
౦బాకేని వ్యంగ్యానిక్ షాలు-గాక తప్పదు. కాని ఆశ్యంగ్యం అకి సూక్కుం7 "నూ, అశి 

మృదువు-గానూకూవ ఉంటుంది బాహుకని డరిసూ, 
రార లారి 

“ అజ పొడువు గుబుజ చేతులు 

నొఆివ శరీరంబు గలిగి రొతలకుం జూడం 
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గొఆఅగాకుండియు మన్మధు 

నొప్పుల బడియెడు నికండు యువతీ పిియుంై. ౫ 

అని ఇవెప్పనచోట సల్యమూ, వైపవ్యుమూ రెండొ ఒకే చోట కనిపించి వ్వంన్వ హోన్యమున 

క్రదనిని (ఫోత్సహీంచేయి. కొని యీనవ్హ్వు యిసోనిక్ పరయ మైన నవుషకాదు. ఏవ “నవ్వి; 

చూసీ వనట్టు దాటి పోఒవమోో లేకనిగూశ మైన సత్యాన్ని నిక్ణియించిన తత్వాన్ని 

విప్పీచెప్పి వ్యాఖ్యానించి నవ్వుని నెంట"నే చల్లార్చివేయడమో నన్నయగారి న్యంగ్య 

హాస్యంలో తరుచు కన్పించే విశేషం. చాటుగా నిల నవుంకోటం యాయన కేం గ 
టి 

క8ఎదు. 
లు 

కి బంహ్మ తిక్కన పారంగత్యుడైన రాజకీయ వేత్త. తాను స్వయంగా 

రాజకీయాలు నడిపిన న్య కం రాజుల మర్వాజల్బు డణరంగపు టుత్తుల్కు రాజకీయపు జే-వీలు, 

రాయబారాల సొంపులు అన్నీ ఎరిగిన వాడే కాదు సయంగా అనుభవించినవాడు. తొను' 

ఫవియై, క వులనాపరిం-చచి కావ్యాలు అంకితం పఫుద్చ్నుకొన్న మహనీయుడు, యజ్ఞ చేసిన 

సోమయాజి. కెవి (పతిభలోే కాని లౌకిళజ్ఞానంలో గాని అంతవాడు నురొకి డు “నభూ-తో 

నభవిష్యతి? అనిపించుకొన్న మహనీయుడు. (ప్రారబ్దం చాలక 'తెలుగువ్నాడే పుక్తైడు కాని 

లేకపోతే విశ్వకవి అని ఏనాడో అనిపించుకోని ఉండును. మూడుకోట్ల తెలుగువాళ్ల 

లోనూ ముగ్దురు నలుగురు కంకి ఎక్కువగా సాంతంగా సంస్కృత భారతొన్ని చదివిన 

వాళ్లు ఉండరని అంకే అది యికని (ప్రభావమే కాని వేయకాదు. ఇతని అనువాదం 

మూలానికి సొంపులు కూర్చించని చఇెప్పేకంచు మూలాన్ని మూల బెట్రించిందంకే 

అతిశాయా కి 'కాదు. అను, నునకి 'కావలసినది - హాస్యం. ఇతడు (వ్రాసినది (టహ్మాండమైన 

వ్ర కావ్యం. అందులోనూ అయిదు పర్యాలు శేనలం యుద్ధానికి నంటంఢథించినవి. మిగత 

వాట్లో చివరి ఎనిమిది పర్వాలు ఏడుపులు మొరలు వేదాంతాలు నీతుల్ము నియమాలు 

మొదలే న వాటితో నిండినవీ. కాగా మిగిలిన విరాటోదో Sa పర్వాలు కండు మ్మాశమే 

ఏంెటే భారతం $ నాలి, తింటు గారెలు తినాలి అనే సామెతకు అక్రాలా సరిషోయినవి. 

అయితే మిగిలిన * రాం కహూడా సరసంగా సంతరించి అందించిన నేర్చు తిక్కు_నగారిది.. 

నపరసాల్లోనూ ని పీ ' యోా'కాస్యంలో యాయన మనకు కావలసినంత హాస్యం కూడ 

అందించేడు, ఈ కృతిలో హాన్యం మూల్కధకి సంబంధించినంతవరకు వీర రసాంగంగా 

నిర్వహింపబడింది. కభానగతిలో అక్కడక్కడ గంభీరమైన గాచాలనుండి విశ్రాంతి వొంక. 
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కొరిగించేందుకుగోను హాస్యం ఆందుకు తగిన అపకాశాలు కళ్ళీంచి నిర్వహీంపబడీంది. ఇకో 

మానవ జీవితంలో అనుక్షణమూ కి నిపీ ఎం చే అనవనరమైన కోలహలం, అపారమైన ఆర్భాటం 

అందుకోలేని పరుగులు అనుక్కొ_న్నట్టు గా అయిందికాదెే ఏడుపులు గై రాలెచూడ్వే 

వ్యంగ్య పూర మైన హోన్యము కావ్యంలో యీాచివరినుండి ఆచివరిదాకా కనిపిస్తుంది. 

నిజానికి తిక్కొ_నగారిక్ పచ్చిన హోన్యం యిజే అని చెప్పినా చెప్పవచ్చు. వ్యంగ్యము యికని 

సొమ్ము. అతి మృనునై న రక ంతో పాోరంభించిి, అత్యంత తీక్ష మైన రకం వరొకుగల 

గ 

వ్యంగ్య వాక్కె_లన్నీ యిూుఖు సనేరొినవే. అయితే సూటిగాపోయి హృషయంలో (గుచ్చు 

లల కొ-నేటంత కటు నైన వ్యంగ్యాన్ని (ప్రయోగించినా వినగానే తటాలున అర్థంకాని ధోరణిలో, 

స్ దాన్ని కక బ్బపుచ్చ్సి అఆఅణుమ్మాతే మె నా తొణకకుండా అందించే సరు క (ప్రక్యేక 

(పతిభ. నవ్వదలనేచోటనై నా తాను నవ్వడు. ఆలాగే మనల్ని నవ్వించికమానడు, 

అనవ్వించేడై నా కొంచెముకాద్తు మరీ మరీ కవ్వించి, కితకితలు "సె పట్రినట్లు చేస ఊరుకో 

నివ్వశం-డా నవ్వించి, మూ మళ్లా తొలుచుకోే నవ్వేటంతగా నవ్వించటం, ఏడిపించి నా 

యిడే వరస; తలచిన కొద్ది హృబయం తరుక్కు_పోయెకుంత తీవ్రంగా న్యంగ్య బాణాలు. విసిర్కి 

ఏమి ఎయగన నట్టు ప నం ఆపే కారీ ౯స్పేవటం. ఒకొ్క-క హాచోట ఎవరినో ఆగడాల 

పాలుచేసి , అల్లరొబెట్టి, చూసినవాళ్లనీ వినిన వాళ్లనీకూడ నవ్వించటం కనిపిస్తుంది. మరో 
చోట సవ్యంగా 'మాట్లాడుకూస్న ట్రే మాటాడుతూ. నెక్కిరించ్చి వికృతిని కళ్ళముందు 
కట్టినట్టు చూపి నఎ్యంచటుం. క'నిపీనుంది. ఇంకోచోట ప్మాత్రలనూూ, నాటిలో ఉంచే 

వికృతులనూ -పెచ్ళ3 'చెప్పునట్లు పర్షియచ్కి మూర్తులు ముఖం ఎదుటికి తెచ్చి చూపించి, నవిషం 

చటం కె నిపిన్తుంచె. మొగం మోది యికడు హోన్య పింయెడైన కవి. కాని ఆ హాస్యం 

ఆతి గంఫీరమయినవ.  'నెకిలిగా నవ్వు హిం యితే డెకుగడు, నవ్వ్యనంత నేపహేళనగాసే 

నవ్వుతాడు. కాని ఆహేళన ఓ అంతఓకు గాని అర్థం కానివ్వుడు, ఈ అంతరంగమున 

నిండిన వొస్యరసంబు మోముపై నెలివిరియంగనీక * మెలగడంలో యితనికితజే సాటి, 
హాస్య మెంతేలోతుగా ఉంటుందో మాట అంతలోతు-గా ఊంటుంది. అసలులోతిచ్చి మొటూ 

డడు. ఎదుటి చారిలోతు క్షణంలో (గ్రహీంచ్చి ఏ మాత్రం లోపం కనిపించినా అతి గడు 
స్తృనంగా దాన్ని బయటపెట్టి అవహేళన చేయడానికి పిడును. ఇది యికనికి లౌక్తిశ 
విద్యతో ఉపటం గా అబ్బిన = మాటు సర్ప, అజ్ఞాత వానం నిర్వషాంచ్చి వచ్చి ఉఊజన్లా 

వ్యంలో ఉన్న పాండవులను చూచి రమ్మని ధృత రాష్ట్రడు పంపగా వస్తాడు సంజయుడు. 

మో రండి మో షేము సమానాళాలు కలుసుకొని రమ్మని నన్ను పంపినాడ"ే 
సంజరముని మాటకే ధర్మజు డచ్చిన జళాబులో గల గని చూడండి. 
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శ ఆరాజు మోద్నం గు 

కారుణ్యము కొఠమునను సుఖ్లుంబున నిట్లు 

న్నారము నిను బు తేంచిన 

గారవమున నాదుమదె వికాసము, బొంచెకా. ౫ 

ఇదే తీరున మాటకు మాట మర్యాదగా లోకసాటిగా ఉండేట్టు మాటాడినూే 
జాలి థ్ 

గుం డెలు కుళ్ల బొడిచినంతగా ఎత్తి పొడిచి ఏడిపించే శక్త తిక్కు_నగారి నాక్కులలో 

మూర్తీ భవించి నిలిచింది. వాస్తవాని కీ సంజయ రాయబార్మమే ఒకి" అపహాస్య భాజన 

మయిన ఘుట్టము. ఇందులో వూలత౩ ఉన్న వికృతి ధర్మజాని మాటల్లో తిక్కు_న 

-గావెట్లు బయట పెట్టారో చూడండి. 

6 తానైన నపుడు వకుగం 

డనీతి పధంబు విడిన నక్కొ_ట పతిమ 
ర క 

మ్కైనను జక్క-ని తెరువునం 

బూనినడువు6ం డనుచునిపుడు బుద్ధులు "సెప్పెకొ. ౨ 

శాయబారంలోని విషయం శెసలమూ కుబ్కు_ సి్పియాలూ శూన్య హాస్తాలున్నూ . 

ఇలాటి ఖుట్టాల్గో ఎంతసేపూ మాటలు మాతం తీపిగా ఉంటాయి. (క్రియ శూన్యం 

స్వ్యపయోజనాన్ని ఆశించి పొగడే పాగడ్నలకి అంతూ పొంతూ ఉండదు. 

* పొలీక కౌరవులు దుశ్నీలతం జెడ దలచిశేని చ్ప్పడ రుధిరా 

ఫీలాన్నంబున కంయెను మేలగు భికాన్న మెన మోనడవడికికా. ౨* 

అని అంతతో ఆగక, 

* అల్పులక్రు (మింగి 'జేలైన హాలహలము 

గంగి. జొంగడు కోపంబు మింగి కొనల 

గ నిన్నెన్న నటి సీలగళు చెన్న నిన్నెన్నంబోలు నట్టి 

నీవు 'సాలిన గాకేమి నెగడుల చేరు. ౨? 
సీ చ. 

అని సంజయుడు యుధిషిరుని పొగజే పొగడలలో ఊన్న పొలుపుచూస్పే వస్తూన్న 
వ్ అంటె వలో వనాని 

ఏడుపు కూడా నవ్వు (కిందనే మారుతుంది. ఈ విధమైన వాక్చాశుర్యం తిక్కానగారి 

హాస్యానికి ముఖ్య మైన ఆంగం. 



కీ 

ఊరకే కోరి కోరి ఎపరిచెనా అల్లక చిల్లరగా ఉడీకించినట్టు మాట్లాడి 

చూపరులను నవిష్ణంచటంకూడ తిక్కొ_నగారిలో ఒక విలానం. భీఘ్మని మాటలకు కోపించి, 

అతడు యుద్దము చేస్తూ నిలిచినంతకాలం తాను యుధ్ధం చేయబోనని చెప్పి ఒట్టు పెట్టు 

కొన్న కస్తుడు, ఊరే యింట్లో కారో లేక “మొనల వినోదంబునకుం మ. చలచి 

యుద్ధరంగానికి వన్నే శ్రీకృమ్ణువకనిని నమోపించి ఆడ్న మాటలా వినండి. 

ఖా, ల “అమి తట్నీ తనూజు పె నలుక 
రయ్ణా 

యనికింబ్ొరవకుై యక్షైన నతండు నిచ్చు 
యె 

నంత దాయకం చాండవులక కొంత నమర 
యా 

స్ో 
శేరి వేకుకం జలుపకు ల న్్ 

ఈ మాటలువిని కష్టుడు లోలోపల ఏడ్చుకున్నా, బయటకు మొకం నవ్వ 

వలసింబే. ఆసలు తిక్క_నగారు రాజసంగా |బకికిన వ్యక్. అందుకు విరుద్దంగా గాని, 

అంశలబొంతల-గా గాని, ఊన్న విషయమల్గా ఆయనకు అపహాస్యభాజనం గా నే తోచినట్లు 
య 6 

కనిపిస్తుంది. అయితే సానుభూతి గలచోట్ల యీ అపహాస్యం ఏవో సరదాకి వికటమాడి 

సటుంటుందె, లేనిచోట వెక్కిరించి నట్లుంటుందె. 
ళు లు 

ఈ (క్రింది ఫభుట్టము పొండవులు విరాట నగరానికి పోతూవున్న సందర్భనులోనిదె, 

(తోవలే వారుపకడే అవస్థలు యిందులో వర్ష్యము, చారు కాలి నడకని పోతున్నారు 

(శౌచషె సుకుమారి గాబట్టి సడువలేక పోయింది. ధర్మరాజు హృదయం ,(ద్రవించింది కాని 

తాను స్వయంగా సాయపడడానికి తగడ్సు వాస్తవానికిదె ఏడవ వలనేపట్టు, కాని తిక్కన్న 

గారికి ఏడుపు వినుపనిపించింది. 

ఈ తనమదిం గరుణయు “ఖేదం 

బును బిరిగొనుచుండ ధర్మపు తుండు నకులుం 

గనులటొని [దుపద నృపతినం 

"నెస్ యాతగికింజూపి తగనిట్టనియెక . 

పిట్ మనము వచ్చినది నడుదవ్వు నేం 

కప్పురంబు సొత్త మని తలంచి 

* టీము నడిచితిమి లతాతన్వియిది వడ 

తెనియె మోచి కెమ్ము క్రొ ంతదవ్ర్య.” 1 
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అని చెప్పి అంకలో ఊకుకోక్క నవ్విద్దామన్నట్టుగా, తిక్కనగాక భుట్టాన్ని పొడిగించ 

డదలబూారు. 

“ అనిన విని పూని (గక్కు_న 

జనుడేరమి నతడు డస్సె. జాలండని "నె 

మ్మనమున నెటింగి యారని 

యను జన్మునియినిచె నతండు నలసుండయినక౯ 

సవ్య సాచింజూచి, 

ఇమ్మదిరాక్షీడెస్పె బునకీ నడుమన్ విడియంగ నొండు చో 

టిమ్మునుగాదు నిక్కొ_మునకేమును డస్పితి మట్లుగాన నీ 

చెమ్మయినెన దీని భరియించిపురంబు సమీప భూ*మికిం 

' దెమ్మెని చెప్ప నాతండును చెచ్చెం బియంబునం బుష్పకోమలిన్ ౫ 

ఈ పుష్పకోమలి నిలా ముగ్గురిచేత మోయించి, సత్తునలు పరీక్షించిన కంెకీ 

"మొదెపీ మోయదగిన బలవంతుని స్రరమాయించరాదా ! కాని విశేషమేమంెకుే యీ 

ఫుట్టం చదివి చటాలున నవ్వలేము. అలాగని మానలేము. సవ్వురాకనూనదు ; నవ్వు తే 

చాగుండదు. ఈ నవ్వుపాకకులకే ఒక పరీక్ష. మహాగంభీరులై నవ్వకుండా కూర్చున్న 

నారుకూడ ముసి ముసిగా నవ్వవలసినవనా రే. గా యీ (కింది వాక్యాలు'మన పట్టుదలను 

భంజించి నవ్విస్తాయి. 

6౮ మోచుకొని వాస వాష్మేజా6 

"డా చెలువం జేర నిట్టులరిగి పుఠముదృ 

గ్రోచరమగుటయుం దమ్ముల? 

జూచుచు వారలకు ధర్మసుతుం డిట్లనియెక,, 
" చక్కని చిక్కని మేనులు 

నిక్క్హచండముల్లునైన నెజుంగరె వన మో 

చక్కాటి నిలుత మె శ్రమము 

లౌ క్కడ దాంచుటకు వేష యోజనములకుకా. ౫౫ 

అన్న గారినోట యీమాటలు రావడం తడవుగా, పాపం! ఎంతగా నడుమునొప్పి పెట్టిందో 

గాని జెనూ కాదూ అనే తర్ధాలకి ఎడమివ్యకుం డా, “ఆనిన నిది కార్యంబని 'పొండన మ్య 
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ముండాసుపుధ్య సొక్క_ శీకలసికతాకలంబున డించెి నట! అతని అవస్థ గహీంచి ఇక 
కాదని మళ్లా మోయించటం యిష్టంలేక కాబోలు “కక్కి నవారు నట్లచేయుదమని నిలిచిరి. 

క "పోతే ఇ యాసొరి రు గాం న్లో 
ప్ 

లైల ల! ౬2) (టి (1 ri Un { Re 

తీక్కు_నగారి ఉత్తరుడు (ప్రగల్భాలక్తీ లక్కీ పికికితనానిక్కీ శాశ్వతమైన కీర గడించు 
కొన్నాశు. మొనకు అంక-పురంలో ఆడనాళ్లద గర న్ా ట్రిన బజడాయిలూ బృహన్నలవంటి 

"పేపినారు సారథ్యా అని విసుక్కొన వన్నెల, రణస్థలం స సమోపించక ముంటబేే కనుచూప్పు 

"పేరలో ఉన్న కౌరవ సైన్యాన్ని చూానేనరికి పొందిన చిన్నెల్తూ అఎంతకంకకీ గుండెవెగులు 

జాసీ యె (పాణం బేజాశెతి తీసిన భరుసల్యూ జా శ రాలువిని నవ్వని నారుండరు. పిరిక్ 

తనానికితోడు అతనిలో చూపిన మికిమోరిన మూఢథమతిక్వం. ఎంతచెప్పినా (గ్రహించలేక 
పోవడం, ఏడున్తూ కూడా తొను రాజునే వ్యన్టాఖిమానంతో మాట్లాడడం, వె ౫ రాలన్నీ 

కనికరించి నవ్వించే విషయాలు. ఈ ప్మాతని హాస్యానికి వినియోగించి తిక్కానగారీ యుస్ట 
ఫుట్రంలో కలిగే త (Monotony) తొలగించే శేర్చ్పుచూా పెళ్తురు. అర్జనుడు 

రణోత్సాహంతో జే జషదత్శం పూరించాడు. ఫలితం, 

ఈ ఆప్రడు ని శ్చేష్టితంబులై పాయములకని( 
రాణ జ బా $ జ పకట్టుగం ముడయె మక్స్చ్యక్షితీళ 

నందనుండును నొగలె మిందినట్లు 

(మొగ్గుతిలం జాలి ఒకలితంహ మూర్చ. బొందె * 

ఈరకమైన సారధిని బెట్టుకొని ఆయాద్ధం ఎలా చెయ్యడ మో ఆది అర్జునుని లే న 

చెల్లింది ఏదో అవస్థపడి తాక ఉత్త రుణిలేవనెత్తి, తిరిగి పడిపోతూఉంయే * ఊంది 
పట్టి నికృతేంబగు స చక్కొ_(జేసి చెమ్మన ముక భంగితే పేర్చి”? కాగలించి ఛై ర్యం చెప్పు 

కున్నాడు. మళ్లా మళ్లా శంఖాన్ని ఊది నప్పుడల్లా ముందుగా చెప్పి "హెచ్చరిక చేస్తూ 

ఎల్లాగో అతణ్ణి ధీరుణ్ణి చేసుకొని కారవనేన "నెదుర్కొన్నాడు. అది ముమ్మర మెన 
యుద్దము, ' 'మవోపీరుంతో పోరు ఎడలతెరిపిలేనిపని. అంత కంకకీ ఎక్కువైన వీరా 
చేళంతో యాద్ధం చేసు నున్నాడు అర్జునుడు. అలాటి నమయంలో ఉత్త రుడతనితో అనిన 

మాటలివి. 

ఈ ఊడుకువ లేని కయ్యమున కోర్వగ వచ్చునె నాకు డప్పివు 

చాడు నొకమాటు న్యాగ్రహము డింపవు నీవును జక్కు_ నేసి ప 
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చ్చడి ౫లపంగ పెండియును జండితనంబున వచ్చి వచ్చి వో 

డు మొన అింకంజచాల నొనరి౧ంచ శవదథసూకకృత్య ముక నకి 

ఇలా రాజీనామా చే సారథిని, అకలిని నమ్ముకొస్న గధ్కుని, చూసే "చెబ్బలు తిని ఏడు 

నూన్న (పతిబలం లోని చారు కాక్క ఏడుపులు మరిచిపోయి అధదుం ఓసాశె నా నవ్య 
ఆలి రడ 

కుం7కా ఉండలేరు, 

ఈఉత్సర గోగ్రహణ మట్టంలో తిక్క_నగాయ' హాస్యానికి చేసిన జూగా ఎంతె నా 

ఊంగి, వట ఉత్శ రునిపాటూ బృహన్నల మాఫు వాసి కారవబలంలో కలిగిన కలక 

లమ్మా తరవాత అగడర్హునుడని అనుమానించి నప్పుడు పొందిన కలవరమూ_ అజ్ఞా 

వాసమితి పూరి అయిందా? లేదా? అని పడిన నసంళయమూ, సంళయవిచ్చేదమై నాక 

నంబరాలన్ని అడగిపోయి నక్టుకోవడములో “నువ్వం కేనువ్య్యూ? అని ఒకరినొకరు నిందించు 

కొని పొందిన అలకలూ వ రాలన్ని 'సాముదాయకం-గా నవ్వు గొల్పేవి గానే ఉన్నాయి 

ఇక యుద్ధంలో సిగ్గువిడిచి పారిపోయిన వీరు లెప్పుడూ నవ్వుల పాలే అవ్రతారు. 

% వెబిచితిరేని నిల్వుడొక వీరునకొక్కడ ఇాలులగాక యొం 

దలు వలయుం గపిధ్యజము దవ్వుల (వ్రల్కిడి, ద్రుంచివై వదళ౯ా 

బట పెపం దత్చిశాచముల భగ్నము నేసెదం దేరు సారధికా 

“"నెజంకులు నొంచెదం బొదులు నించెద నర్జును-గాత్ర శాలలోకా, ౨”? 

అని ఎంతో వింకంగా పలికిన కర్ణుడు చివరికి యుద్ధంలో _ అర్జునుని ధాటికి తట్టుకోలేక 
భీరాలన్ని ఏడిచి *వెజచజ-చి “పుడమియా దువ, మక్స న్ద్రసి సుకులండార్వి-గా పరిగెత్తి నాడ 

నివిన్నప్పుడ్కు యింత కండ, చిన్నవాడు గాబట్టి ఉత్తరుడే మేలనిపిస్తాడు.  ఇదియిలా 
ఈఊంచ్కి యా సందర్భంలో, అదునుకని పెట్టి, యుద్దానికి పురిగొల్న్బు తూన్నట్లుగా కర్టునితో 

ఆళ్వద్ధామ ఆడిన మాటలు ఏంకే యింకా నన్న వస్తుంది. అందులో తిక్కొ_నగారి అవ 

హీళ్లనా చాతుర్యం మూంరీ భవించింది. 

కన వీడి వచ్చు చున్న వాయు పార్టుండు వున 

మేమి నేయు చార మోవు దక్క 

నొరులు నిలువరింప నోొెపెడు చారులే 

'దోట లేక తాటకి యోర్య వలయు, ౫ 
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పితిపత్నేము చారెభంగపొటు నర సాధారణంగా హాస్యాన్ని గొర్నేదిగాానీ 

వరి ంపబడుతుంది. కాని తిక్కన గార శోవలము గంగపాటు మొర్రమే-చూపి ఊికోము. వ్ ఈ 

అల్ల రిచేస్తి కేరింతాలుకొట్టి, చప్పట్లు చరిచ్చి అేవిడీ చేసి విడిచిగాని ఆయనకు సరదాతీరదు. 
అర్జునుని శాక కాగలేక్క వెన్నిచ్చి వచ్చిన (తో దనే పట్టి వెనుకకు మళ్లుతూన్న కౌరవ 
నేనకుచేసిన పరాభవం చూడండి, 

“ ఇనుకొని కని పెడరలయును దుళ్ళాననుని వీపు నొకాొ),_కళరం 

పె నక 3? 

ఇది ఆభ్రనుని సనం డీనికి నమూకచేతామని చెప్పే కమని మాతటుతెవభావినరు. అని చూచి 

| వైన్యంగా రాజరాజ కీష్లా ష్మాదులతో, 
yr he 

ఈ లోకొంబుతోోడివారుగ 

మీకోం జనునయ్య వుగంటిమికి నుటిగాడే 

నాకడనవై న యెడం దగం 

జేకొని యది మీరు చక్కాంజేయుట యరయకా, ౫ 

ఆని నాపోయినా (ప్రయోజనం శూన్యమే అయింది. అతనికి మిగిలినవి చారి ఆళ్వాస 
చనాలు మృాతమే, దీనికితోడు వెనుకనుండి అర్జునుడు పేరెక్సిపిలది “వేడ్క_లు 

నలుపం.లచ్చెె కయ్యుమునకోడిపోయినం గారోవేంద్ర 22 త ఆడిపోన్తూ * వినుము 'నాబుద్ది 35 
LED ల్లింటి చూజుగలన్చెౌ జూదమిచ నటు నాడంగరాదు? కనుక *యీ తనువు విడిచి నూతి 

యామ? అని ఉఊఉపచేశిస్తాడు, దుఃఖుపడి తిరిగి తలపడితే సమ్మోహాన్నాస్ర (యోగంతో 

వ్ర యూర్చృక్తు గురిచేసి తల-చీరలు కోయించి. ఇదం గానిలబాళ్హాడు అర్జునుడు. వార మ 

తిరిని మార్కొ_ంచామనే ఉఊబలాటం చూప్రతూ ఉన న్న నారి  మూర్జత నారికే చె౫గటు 

3g! 
ట్టైన్చై 

ల్ ేలానుస ఫీష్ముడాడిన మాటలివి. 

“ మోహనబాణ పాక్రమన ముం దల-చీరలెజుంగకున్న యమా 
చాహుబలంబుతో? గడగిపారునిం దాకెడు బుడి (గమ్మఆన్ 

యె థి 
సాహనవృతి జేసి యవిచారతంబోయికిమేని చాడు వూ 

రాహుతి నేయంటే వునలనందజ నొక్కొ_ట మారణాన్ని కిలా. ?? 
0 కలో 

ఈ మాటలు విని ముందుకే _తీన కాలు నెనక్కి_ దింపి తల నీరలు తడవి చూసుకొంటూ 
ఉన్న చారిని చూసి ఉత్తర డెంతెనా నవి § ఉంటాడు. 



రిలే 

కుత్సికుల ఊహలు, ఊడ్దెశాలు, ఎత్రుల్కు ఏడుపులు వ? శాలేవీ మనకు నచ్చావు. 

వాటితో పొటఃగా ఆయావ్యకు లంకా సశించాల]సే భావం అందరూ (పకటిసారు. కాని 

యూ విధమైన అమర ంకూడా నారి అవమాౌ నంగాన్మి ఆకాశంగంగాని చూసినపుడు హర్షి 0-౫ 

మారి నవ్వుకి తోంప ఏ్పరుస్తుంది. మరోలా (ప్రతీకారం చెయ్య లేనప్పుడు, అపహానాన్ని 
ప్రయోగెంచ్చి నవ్వి కొంత గుండెబరువు దింపుకొని తుస్ట్రీ జెందడం నకి పరిపాటి. 

అయితే యిలా నషడానికి అన్నిచోట్లా అవకాశం  యిసూ దురినులకి 

ఆచమానాదులు జరగవు. ఎదుటఒడి అపహిసంఘాడ చెయ్య లేము. ఆలాటి సందర్భాల్లో 

మరొకళివళ నా వారిని హేళ్లున చేసేచాలు మనక్షిప్రసన్నత కలుగతుంది. ఆ హేళన 

చేయటంకూడా విస్పష్టంగా ఉండనక్కార లేదు అణుమ్మాత్రమైననాబాల్కు "హేనళ చేనేవాం 

హృదయం మన కవగతమె నారీతో మనకి భావసామ్యం కదిరి మనచిత్తం వికసిస్తుంది. 

శ తత్యాన్ని తిక్ళ_న్న గారెన్నో చోట్ల వినియోగించి. పొకకోల్ని నవ్వించేరు. భృతే 

కాష్ట్రినీ కుత్సితపు (ప్రవృత్తికి తగిన మందు విదురసంజయాదుల ఎత్తిపొడుపు మాటల్లో నే 

అందించారు. మగా తలనా చినట్లు -వీనాట్లు తింటూన్న ఆ వ్యకి మూర్త విశేషంకా-డా 

Pa ans ఎ ప ళో ల ణా + జ ue 
మనకళ్లాముందు పెట్ నవ్వించటం తికన్న గారు ఎస్నడూ మానరు. ఇటే విధంగా దుర్ న్ 

నాదుల అడియాసలు, అందుకోలేని పరుగులు అందక పడినపొట్లు ఇంకోరితో ప్పుకొని 

ఏడ్చినఏడ్చులు, ఎడాపెడా దెబ్బలు లగలినా విడవని వెంండిపట్లు "మొద్మలెనపి సుర్జీస్టూ 

న్నప్పుడు ఆ యావ్య కుల ఆకృత్ నిశేపాలుకూడ్య అప్పటి కేర్చడిన అంగభంగిమాలతో సవ 

మూరి కట్షి ముందుకు తెచ్చి చూపి నవ్వించంటం, యీ కవిలో ఊన్న విశేషం నురొక 
టె చ Se 

చిత్రం యీ విధంగా సవ్వించటం అటు కౌరవబలంలోని వారిని చూపి మాత్రమే కాదు, 

పూండవబలంలోని నారు కూణా యిట్టి అపహాస్యానికి పాలయిననా రే. ముందువెనుకలు 

చూడని దుస్సాహనం చేత గాని శౌర్యం, “వేరొకరిని నమ్ముకో-చూపిన బింకం, ఆది వికటిం 

చిననాడు పొందిన _దెన్యం ఎంత 'చెప్పిననా విడువని మూర్చ్ త్వం వంటివి ఎక్కడ కనిపించినా 

తిక్కొ_నగారు "హేళనచేయడానీేశే చూస్తారు. కొన్నిచోట్ల యీ నెక్కిరంపుగాన్మి 
+ > నా ఎట్ మలో 

'వేళాకోళంగాని మాటలలో ఉండును. ఆయా నన్నివేశాల్లో ఉన్న తత్త క్నాత్రలను 

ఆంగిక చాచీకాది ముద్రలరో సహో వర్హించ్చి వికృతి మనకు న్పష్ట్రపడజేదాకా "తెందింపకుండా 
బన్ని మనక'ళ్లముందు నిలశెట్రి రన పొడిగించి హేళన చేయవలనేపని మనకు విడిచి 

య రు ౪ : 

సెట్టి, తాను తప్పుకోవడం తిక్కు_న్న గారిలో ఉన్నమర్యాద. ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం 

పొందవలసినవాడ్కు వడుఫులుడిగి నవ్వవలనే సమయం వచ్చింది. కాస ఆయిన. ఏడువు 

చూసడ్యు పశ్చాత్తాపం అంతా వెళ్ళ బోనుకుంటూా రాజ్యానికి వినుఖు గే తాన్ని న్నా శ 
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ఏవరంకచెప్పీచా వినడు (శ్రీకృష్ణుడు బోధించాడు. అహ్జునుడు మనవి చేసేడు. భీముడు 
మండలిం చేడు నకుల ససాటేవులు (పాకం చేరు. కాని (బేయాజనం సున్న, తిరిగి అర్జునుడు 

నుదిర్భ రగా ఉపన్యసిస్తూ, లోక కధర్యం, రాజ్ఫర్కుం వైైరాలు బోధించి, కృష్లాదుల పలుకు 

లుగడిం-చ్నీ మనసు మామ్హ్మకోజలనిందని ; (బకిమాలేడు. ఆఅపడు మాటాడు తూన్న ంతనేప 
౧ స్ బి AY వ్ర 

ధర్మ రాజుతలవంచి కూర్చొని, మా. న్నది వెజడనెడగాన్ని ఏవో ఆలోచిస్తూ అంతాఅయిన 

పిదప * నేమపు చెకువొక్క_టిగలడే మచ్చిత్కి దాని నడుగు మెయ్యిదె యని సుతామసుక 1 

ఆని [పారంఖించ్చి “అడుగకున్నను "నేమి వినుము చెప్పెదను మునీం(ద్రుల కెక్కొ_న్ * అని 

సునిక్చయ్యుడై చప్పున మాట తౌ నజవికి పోతానని, ఈ మూర్చివు పట్టుచూసి నివ్వట మో; 

ఏడ్వటమో భగవంతునికే ఎరుక! ఈ *నేవముపు చెరువు మొద్కకే చేపే బంభునరమంతా 
వానో రు 

“కేమంగా ఉందు ఆంతా ఆయిన చెనుక' యిప్పుజీయేడుపు ఎవరిని నంతో స్ పెట్ట -డానిక్షిళి 

అద జ చూ న్ా వినుపు, చికాకు అన్నీ కల్లి నిట్టూర్సి ఖీమడకనితో. 

“ నీవడవి కిరుగనెడబడ్ 

నీ వెనుకన జచ్చున పుడు నిందింతురు మ 5 

మ్మో సార్రులితని మానం 

-గావలతులుగారయని జగ" జ్ఞనులధ్ 99 అని చప్పి, 

మును పటితీరున, ఆకనితోపాటు అడవికి పోవటం కూడ “నేమప్రు చెరువు కాజేమో అనీ 

సూచించాడు. వారశనిని విడుపలేరు విడువక మానలేరు. ఆ విషమ పరిస్థితిలో ఉస్న్న 

తమ్ముులన్తూ, ఫాం నందులోనికి దింపన అన్ననూ చూస్తే సవ్వు, కోపం, ఏడుపూ, అన్నీ 

ఒకేసారి వస్తాయి. ఇంత సూక్ష్మమైన హాస్యం అన స్యతా దొరకడం కష్టం అస్తు నెనుక్ట 

క్రొన్ని చోట్ల తిక గ్క-నగారి హాస్య (నం గాలుదహరించాను. వాటిలోనూ యో పెన 

“చూపిన వాటిలోనూ కూడ తిక్కొ_నగారు హాస్యాన్ని ఎట్లు పోషించినది నహ సహృదయులు ౫ గను 

నింపకపోరు. ఆలంబనాన్ని పర్షి అచేపీరు వికృతిని ధ్వనించే “కల్చు హాన న్య ప్రదమైన సన్ని 

'వేశాన్ని సమా ే లే బాతురి, వ్యంగ్యపూార్థ మైన 'వాక్సమక్క్శతి, వ్ల రాలితని హాస్యాని 

కెంతేనా వన్నె 'బ్హేయి. 

ఎర్రాయెగడ కవిశాళక్షిలో నన్నయ తీక్క_నలకంత సన్ని హీతుడో పోన్యంలో 
కూడ అంతే నన్నిహీతుడు. . ఇతనిది చాల ముకనరి అయిన పద్లతిలో చాల నరనమేన ' 
పోస్యము. ఘోషయా్రేకు బయలుదేర్మి తాము తీసిన గోతిలో తామే పడిన కౌరవుల 
చుద్దేశించి ఫీముడాడిన మాటలు విని తీరవలసినవ్ని పరాభూతుడేెన రాజరాజు యింటికి 
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పోయి పక్చాతిప్తుడె ఉన్న సమయంలో, అతడు పొంజవులచేక విడిపించబడి యింటిీకి 

తిరిగి కుళలం-గా రాగలిగినాడ నే విషయం తెలియక కప్పుడు అకనిని చూసి, గంభర్వులను 
ఠి 

జయించి వచ్చాడే భావంతో ఆళ్ల ప్ప ర్యానందాలు పాంది పొగ నారంఫించినప్రడుగాని, 

ఆ పొగడ్తలు విని ఏడవలేక, నవ్వలేక ముఖుందించుకొస కూర్చున్న దుర్యోధనుని అవస్థ 

చిక్సగించినప్పుడుగాన మనకు నవ్వు ఆగదు. ఈ కవి (శాసిన హారివంళంలో కూడ చక్కని 

స్థం దొరుకుతుంది. శీ కృపం బాల్య క్రీడలు వర్డ్ ంచినపట్లు వాత్సల్య దసాంగమైన 

హాస్యం ఎంతో చక్కగా ధ్వ్యినించబడింది. 

ఈ కలయయ పాలుపండ్ పులకండము సన్నయు బెట్ర యట్లులె 

యలరడ వండితికా బతెయు నార్కజులుక (అియపడ్డ నాలుగే 

నలుగల దొంతిడించి యవియన్నియు నుగ్మల్సి నీ తనూజుం డొ 

పులు వడ మింగం జోద్యమిది బూూళములున్న ఏ గాక కడ్చునకా, 

మగండింకి' నన్ను సెచునె 

: దిగవిడుచుం జంపుల గాక తెల్లము మదె న 

మ్మిగ పుట్టునె యిది చెప్పిన 

మొగమాటన మినపుచుండి మూసితి వబలా. * ఆని 

ఈ మొదలుగా గల నగోఛకాంతల ఫిర్యాదులు విన్న ప్పుడు యశోద కూడ వారి వీఫువెనుక 

నవ్వుకొసే ఉంటుంది. 

శ వాక్చమా్క్క్బాతి చూపి వట్ట ధ్వనించడంకోడు యో కవిలో తిరుచు కోనిపిస్తుంది. 

ఈ' కిందివి శ్రీకృష్ణుడు కుబ్బతో ఆడిన మాటలు, 

: * “నిన్ను నీవ పొగడుకొంటి మాకు మెమ్ప పచ్చునే నీచేతి 

గంధంబిచ్చిసం బుచ్చుకొని వురి బూసెదము మెచ్చిపో 

యి రాజరంగంబున మెరసి నీవారమై యుండుటయొస్పృ బె. ?? 

లోభతగ్టం, పిరికి తనం, చాపల్యం, పరా మానప సవాజమెన లోపాలను చూపినవ్వించట 

కూడ ఎరంస గారికి _పొయమైనదే. భరద్వాజ వాముబేవులు కృప దర్శనార్ధమై ఇచ్చి 

యమునాసదిలో దిగుటకు భయపడి అక్కడ ఉన్న గోపబాలురతో “ఈ యుతమ, 
తీర్ధంబునకు( డిగ్ద తెరువేది భి నాగెన్మక్రవర్డి తంబగు “కేవ గావలయునూకు తెలుపు* డని 

అడిగినప్పుడు ముముతువు'లై న వీరికిసాడ మృత్యు భయమేనా? అస ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లలం 



Jl 
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అల్లరిక దెని ఆ సీలు వీని నడుగుజుం చల్లవారు నెండెరులంజాప యొండొౌండనరిగి ౫ 

కొంతనేసు (క్రూర వినోదంచేసి నవ్వుకుంటారు. అ క్రూయడు బయలు పెట్టిన శ్యమంతకమణి కై 

లోఖీించి లోలోన ఆ వ్విక్టూరుతూ, లోని ఊహ బయటకు వ్యక_ం గానీయకుండా మెలిగిన 

కృష్ణాదులుకాడ క'విగారికి హాన్య ఫాజనులుగానే కనిపం చేరు. 

ఆ బం జేవ్రండేది నాకుంద్మనాభునకును బొత్తుల సొమ్మను బుద్ధినేసె 

సత్యభామ మదియ జనకుని బడసిన యిర్త్రంబుననుంజేరునని తలంచె 

సగ జురవియురాలినాన్మి జాకి" కృష్తు కొాక్కి_౦త వడ కోర్చి 

నుదెలకొనియె 

సకల యాడివులును నస్ఫ హాలో కనన్మెరవిస్కిత రనస్పిమితులై రి. ౫ 

అని చెప్పి వేరువేస వరనల ఆందరిన్ ఇక నవ్వుకొన్నాడు కవి కాని యీాయనలోగల 

విశేషమేమంక్కే హాస్యంకోనమని యి 

వచ్చినప్పుడు మ్మాతం హాస్యాన్ని జూరదవిడువడు. ఆ హాన్య మైనా అతి నిర్మల మెనది 

కడు ప్రత్యేకించి (ప్రయత్నం చేయడు, - సందర్భము 

వ్యంగ్య హాన్యంకూడో మృదులాతి మృదులం గా ఉఊంటుంది. చిరునవ్వును మించి వెళ్లటం 

యుత్నిక్సి కిట్టదు. 

భారత కవుఐ తరువాత ఇక్కొ_ని హాస్యాన్ని తగ మాతంమైనా అందించిన కావి 

నన్నె చోడండు. భాషలోనూ భెవంలోనూటాడ యితెని _శెలి ఒక (ప్రత్యేక మార్దాన్ని 
పటి నడిచింది. హాస్యము _స్తెతము అనై (శ్రల్యేకత గడంచుకొంది. ఇతడు రాజ్మా 

లోకజ్ఞ తే విశేషముగా కోలనాడు. రాజనమున్నా ప్యృాదయంకూడ ఊన్న వ్య క్కి, 

మతావేశంతో వా9సిన కావ్యమే అయినా యితని కుమార సంభవము మడిగ లక ని 

కూర్చొని (బ్రాసినది కాదు. అందుకే నునకు ఆమ్మాత్రమైనా హోన్యం లభిస్తూంది. ఇతని 
హోన్యములోగల విశేషం, మనమనుకో_ని చోటమనల్ని నటించటం. శంకరుని మిద 
దం డెత్తిపోవటం తగచనిన్నీ బలవద్విరోధము పాాణాంతకమనిన్నీీ తన మనస్సు సరి సరి 

విధాల కీడు శంకిస్తున్నాదనిన్నీ చెప్పి రతీ జేవి తన మగనితో, శివుని తపన్సు భంగంచేయ 
టానికి పోవద్దని (బ్రతిమాలి బహుమాలి చెప్పే మాటలో నవ్వుకి న్యాయతః యితర కవు'లెవరా 
జూగా చెయ్యరు. కాని నన్నె చోడునికి యీ ఆడనాళ్ల ఉపదేశం రాజసానిక్తీ ఠ్విక్కీ. 

విరుద్ధంగా కోన్సించిందె కాబోలు ! అతడు రతిచేత పలికించిన పలుకులలో మన్మధుని 

(బకుశంలెనా హోస్యభాజగంగా చూపబడింది. పెగా ఆమె మాటలత్యంత స్వాభావికంగా 

ఉండ్ నవ్విస్తున్నాయి. 



వ! 

ఈ ఆ -నాకంబున గలయ 

మ్మానినులండబును నీకు మనమిడీ యాన్నం 

చానినహింపక సురవిభుం 

డీనెపమున. జంపందల6చి యిోాపని(బంచెకా. 

నినుంజూ-చిన కన్నుల సుర 

వనితలు దనుం జూడ కున్న వానవ్రుం డలుకం 

జని బా నిక బంచినం జూ. 

జనుసే యాతని చలం బసాధ్యముగాలక 

అని ఆమె అటు డేవాంగనలన్యూ "జేవేంద్రునీ కూడ య్రీ “సహజంగా నిందిస్తుంది. కాని 

యీ మాటలకు మన్మగుడు లొంగక పోయేసరికి, నిక్కోచూటం-గా 

“ అతనిళరాననంబు గనకాచల మికుకరాననంబు నీ 

కతనికి నమ్ముపాశుపత మంటిన గంచెడు ఫువ్వులమ్ము నీ 

కతండు పురాపవారి విరహాతుర పొంభజనాపహోరి వీ 

వతేనికి నీకు వా స్పిమళకాంతర మెమ్మెయి నన్ని చూూదినక౯.? 

అనిపలికి అంతతో ఊరుకోక 

“ ఆండుదాన నబల్ననెన "నేనించుక 

యలి?, చూచుడును భయమునందలరు 

దగ్గు నుగ్రలో చనోద్చూత వహ్నికి 
ెదరి నిలువనీకు నెంతక్రిెలది.౨? 

అని సాపహానం-గా బెదరించి చాలదని యింకా యీనడించబో యి 

ఈ క్రొని చాలుశై నను దిని పిప్పి యుమిసెడు చెబు విల్లని నమ్మి 

చేతబటి 
వ 

మెలకల తల నెండుకలం బొంది కంజెడు నలరు పుష్పములమ్ములని 

తలంచి 

తలిరాకులెనం గదల్బనోపని మంద పవనుండు నొక ె ను (పావుగాలి 

నబలలు సోపిన నాకాళమునల చొణు నవిళుక యులు మూల 

y శ్ శ బలముగా(గ 



ఇంక "నవి ముట్టిన వండ గదురు 

చను చదంకుయండు ఇప సహోయంబుగాయగల 

గాకిపిల్లప కోదుపికయలుం బోటు 

మగలు-గానుగువపెంబోవం చడగుని మదన. 

అని అంటుంది. ఇచే పంగా బుతువర్ష నలో నవ్వుక్ జూగాచేయటం కాడ హాస్యాన్ని 

అ్మపత్యాసితంగా అంపంచపషపమే అవుతుంది. బుకువర్శ న చేస్తూన్న సందర్భంలో అతి 

కళయోక్రులు కూర్చటం మన కవులందికలోనూ కనిపిస్తుంవ. అసలు అతిళయోక్షి కవితాానికి 

ఒక అంగమూ, అందమూ కూడాను. భావాన్ని స్సుటంగా నునస్సుకి పశేలా అందించ 

డానికి అతిళయించి వర్ణ్మీ ంచటుం బాలా అవనరం. అయితే అవ మోతాదు మించినె ల్లి 

నట్టయి లే హాస్యాస్పదమె కావ్యాన్ని నీరసం చేన్తుంది. నన్నెచోడుని (గ్రీమ్ముర్తు వర్గనలో 

అకిళయోక్సు లు యిలా హాస్యాన్ని గొల్పేవి గానే రాన్నాయి. కాని వి శేషవమేమంకే 

కవి స్వతః వాటిని హోన్యం కోసమే అలా (వ్రాసినట్టు కనిపిన్తూంది. ఆ కారణంచేత అవి 

నరనంగా ఉంటున్నాయి. 

ఈ తలచిన డెందము గందును 

బలికిన నోళల్ల ౧ బొక్కు.6 (బభసూచిన "లె 

ప్పలు గమరుననలుయిటుతర 

విలయానలభాతి నెండ వెనవిం -గాచెక. 

హరి ళరధిం (గుంకె నభవుడు 

సురనిధి. దలందాల్సె నజ్బజుండు గంరమ్మఅ నం 

బురుహంబు నాచ్చె నతిదు 

సృర దున్నహ తీవితర నిదాను భయమునక. ౫ 

పరాజితులైన వారు రణరంగాన్ని విడిచి పారిపోవటంలో పడే తత్తరపాటు పోతూ పోతూ 

పడే ఉలికిపాటు వంటివి హాస్యానికి పరంపరాగతంగా వస్తూన్న ఆలంబనలు. కాని 

స్యయంగా తాను రాజై, పరరాజులను పారదోలడంలో ఎెంతేనా  ఆనందించగల వ్యకి 

కాబట్టి నన్నెచోడుడు దకూధ్వర ధ్వంస వేళ్ళలో (పొఠాలర చేత బెట్టుకొని పారిపోతూన్న 

డేవతల సాంపుచూచి మనస్సారా నవ్వుకొన్నాడు. 

కళ ఇక్కు_ముట్టి చక్కి. నెక్కంగ మఖలినం " 

నే ఇనుము బొంది పిజణుదం (బ్రమభగణమ్సు 
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లార్య బోతుమోద నడ్డ్దంబుపడి యుస్వు 

పిటికి వోబె వెజుచి పజవె జయుడు. 

తన దక్కిన భూనిసీదా, 

ననయమయు "నెక్కొ_౦౫: మజచి యాతనిం వనమా 

ఫుననిడికొని పజ భయంబున 

ధనపతి తన్నుంచిలటుద భూతము లార్వక వి 

ముందు చెనుకలుచూడకుండా, కోపంతో మొదట మన్మధుని దహించ్చి పిదప కంకసోడు 

పడిన పశ్చాత్తాపము కూడ యీ కవికి వెక్కిరింపుగా నే వర్శించాలనిపించింది. 
అంది aC 

“ హనువంకుం డింతి నా కీంచెచ్చుం డెలీగియు నా మాటలే “వేల 

యాడనైతి 

నతం డొండునానోడి యువ నా కడనుంచి యేంగిన కొన్నేల 

యొజులనెతి 

నాెబాల ననుగరాడ నాసించుచున్న చో మిన్నక తపమేల పన్ని కంటి 

చెలనాగనామోడద నెలయింపనచ్చిన భాభజుతో చేల చగయుంగొంటిం 

దరుణి వలరనంబు దజమి-పై6 బడనున్న 

నెఅనెలింగి కాడ సేరశేల 

చేలైతిననుచు బాలేందు ధరుండాత్మే 

చింతమాని విరసహాచింత€ దగిలె, ౨ 

పార్వతిని పరీక్షీంచి పరిణయమాడగోేరి వచ్చిన శంకరుడు, వటువుశా నటిస్తూ తనను తానప 

నాసించుకొంటూ ఆడినమాటలీ కిందివి. 

“ తొొడవులు చివికిన యెమ్ములు 

గుడిముటు గపొల మిలు గుడి ముడి యణ 
న్ు య ద 

కుడు గట్టు వలువు దోలగు 

బడరున కై నవయనేమి పిళయము వచ్చెక. ౫% 

“ఏమి (ప్రళయము వచ్చెక” వంటి జాతీయ (ప్రయోశాలు యీకవి హాస్యానికి ఎంతగానో 
వన్నె 'లెచ్చేవిగా చాడబడాయి. .తపన్సు చేయబూనీన పార్వతిని వారిస్తూ. పలికిన 
బంధుజనుల మాటలలో యీవిధమైన జాతీయా లెన్నో నవ్వు పుట్టించేవిగా ప్రయోగించబడాయి? 



రి. 

ఆటవికల ళూపాదులు నాగరికులకు నవు(గొళ్పే విధంగా వర్ణించటం, వధువుకోనం వరులు 

జై కార 3 = న an వో పజెపాట్లు పూన (గుచ్చెనట్లు వర్ణ ంచి బళ వం, నారదుని కలహాళనత్వాన్ని 

హాస్యాస్పదంగా విస్తరించి వర్ణించటం వగ రాలెన్నో యీకవి పహొన్యపియకకి 
సి — రాని ఇ 4 

ఊదాహరణాలు చూపవచ్చును. చకా -వేఠంతో (వాసిన కాన్యాల్కు యీామ్మాతే మె నా 

హాస్యాన్ని అందించిన కవి మరొకడు కనపడడం అకిళయోక్షికాదు. 

రానూయణ కవులైన భాస్క్రరాదులలో హాన్యంకోసం (శ్రత్యేకంగాచేసిన 

(పయత్నంగాన్కి అందుకైన వాగ్యిలానంగాని కనపడదు. అయితే వానరులను వర్షించే 

పట్లు కొన్ని నవాజంగా హాస్యాన్ని గొల్పేవి కధలో తటస్టించేయి. ఆయాపట్ల వీరు 

నిన రించి వరించి చక్కని హాస్యాన్ని ఆందించేకు. మధువనంలో చేసిన అల్లరులు, 

చదిముఖుని పరాభవించడంలో చాపిన పహోర్దామర్దూలు, వారధిబంధనంలో జఒకరినిమించి 

ఒకరు పంకగించి (ప్రదర్శించిన పౌరుసాల్కు తీరుబడి సమయాల్లో కావించిన స్వాభావిక 
చేష్టలు వగ్గెరాలెన్నో వానరులలో హాస్యానికి ఆలంబనంగా తీసుకొని వర్ణించబడ్డాయి. 

అంగదరాయబారం వంటివి లోకంలో  హాస్య్యోపమానాలుగా వాడబడుతున్నాయి. 

ఈశుంభక ధుని ఆకారాన్ని గాని అలనాట్లని-గాని వర్ణ ంచేపట్లుకిొన్ని నవ్వు గొల్బేవేకాని అనవ్వు 

ఆశ్చర్యంలో అడగిపోతూంది.. శూర్చంఖి తీరుకాడ యిజే చందంగా తయారైనది" 

మారీదుడు రావణునికి చ్చే ఉపడేశంలో స్వల్పంగా హోన్యం ధ్వనిస్తూంది కాని అక్క_.డకూడ 

గాంభీర్యం "హాచ్చుగా ఉండి నవ్వుని తలెత్త నివ్వకుండా ఉంది. మారీచుడు రావణునితో 

తన స్వానుభవం చెప్పి రాముని పర్శాకమాదులుగ్గడించిప్పుడు మనలో ఉదాత్త భావాలులేచి, 

ఆతరువాకే మాటలలో * రణరథముఖనరేఫాదిక ఫణితి పాంరంఛణమున పరస్భృదయభిదాచణ 

నుగు టం మని 'బెగడుతున్నానని చెప్పినప్పుడు న్యాయంగా మేధ_వలసే 

స్యానికి అవకాశం కలిగించకుండా ఊఆంటున్నాయి. న్నుగీవుని మూర్చలో మునుగునంతగా' 

బావో (గుద్దుగుద్ది, మూపునవేనుకొనిపోతూఉున్న కుంభక ర్లుని చూసి "బెంబేలు " పడిన మన 

హృదయం మరుక్షణంలో నే స్నుగ్లీవుడు తెలివొంది, కుంభకర్ణుని ముక్కు చెవులు కొరికి దాటి 

రాదటం చూసి (ప్రసన్నత జెందుతుంది. దనికి తోడుగా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్న కుంభకర్ణుని 

చూసి ఆకడు నెనుకకు పోలేక ముందుకు రాలేక  ఏమిచేయడానికి పాలుపోక నిశ్చేస్తుడె 

నిలబడటం వల లనెతేసేం, చెల్లిరిమక్కు- పోయినవని ఏడ్చి యింతగా రంగిడీ తెచ్చిపెట్టుకున్న 

అన్న గారికి యీ తన ముక్కొ_డి మొగాన్ని ఏమొగం బెట్టుకో చూపవమని తర్కి.ంచుకుంటూ' 

ఉండగా వినిఅయితేనేం, మన (పనన్నత వోన్యంగా భూరుతూలది. ఇలాటి భుట్టూలు 

అక్కడక్కడ ఒకటిరెండు ఉన్నా మొత్తంమోద చెప్పవలసివన్తే భాన్మ_రునిలో గాని. 



రీంంంనాసంనిలో గాని చెప్తూకోదగినం3గ? హోన్నం లేదెసే అనాలి అయి తే' ఉన్న ంతవుట్టుక 

చక్కని హాస్య మే ఉందె. 

పొల్బు_రికి సోమనాథుని జ్ పురాణంగా ని , చుం డితారాఖ్య చు రత గాని 

హాస్యానికి అపకాళిం యిచ్చె గంంధాలుకానవు. అక్కొ_దుక్క్ళొ_ స ఆలంబన వస్టైనంలో వికి 

తులు చూపే (ప్రయత్నం క'నిపిన్యూందెగాని ఆయాచొట్ల హాస్యానికి బదులు అద్భు3 మో 

ఓభత్సమో తాంసపడుతూంది. సూర నానమ్మ కధలో శివుడు ఇండాలవేషంతో 'రె-టం, 

అతనిని సూరసాసమ్మ ఆదరించటరి అది బాహ్మాణులకు నచ్చకపోవటం, వారు ఎకె... కలేని 

చరిమొరి ఆ వేశాలక్సి అఖభ్మిపాయాలక గురియై ఆర బ్భాటంగా ఒంెలుోకోరి మెడ పడిరాాణటం, 

రాజుకామెను మాలవానితోసహో పట్టి అప్పగించిడానికని నర్వసన్నాహాలుచేసి. తునకా 
సద Bu కా శా భటూలు ను న ఇ (పయత్నాలన్నీ భ్న మయ్యేసరికి తెల్టబొనిడం వగైరా నుట్టూలు నహజింగ నవ్ర్ష్ణక జాగ 

యిచ్చేవే అయినా కవి చాటిని సరిగా వినియోగించులేదు. భక్యావేక ంలోచడి వీరాద్భులె 
మ్ స స కం జాత చ్ న జ ర్త 

బిభత్సర సాలకి (ప్రాధాన్యమిచ్చి హాస్యాన్ని దిగ'విడ్చేడు. మిండజం గాలను నర్ణి ం-చినచోట 

కొంచెము హోస్యం భ్వునించబంది కాని అది అంత సరనంగాలేదు. Cu ఏవో ఆ "బేళంతో 

వరి ౦వివటుంటుందెం 
అ. ఈ 

6౯ చుందనకావులు సరిసాటికావు 

అంపంబులగు కటికి ౦చు కావ్రలును 

పలిపొత్ని పచ్చడంబులును గాపీన 
అనాది 

ములు మోద గరాడ కోట్టులుగానుపింప, ఏత సజ 

శారోరి బగుత తేరా లంజకనుచు 

బనవన్న కరుణరా బగుత సీ కనును. 

పగి రాపంకులు చూసే కవిగారికి యీ మిండజంగాలు శేపలం హాస్యానికే గాక హూరాద్యు 
ర ఆడి జాతి ల ట్స 

శాలకి కాడ ఆలంబగాెనే రూపించినట్టు తో స్తూంది. 

_  మారనగారి మార్కొ_౦ చేయ పురాణంలోగాని శేతనగారి దశకుమార 'పర్మితలో-గాని 

వోస్యంకోసం చెదకడం ద్యర్గ(శ్ర' నుం మార్కండేయ పురాణంలో విడి విడగా తీసుకొని 

కొన్ని కథలు చూసినట్టయి లే కొంత వ్యంగ్య హోన్యం వొరుకుతుందిగాని అది నీఉలాటిదెః 

పంచతంత్ర క్రీత్రో పదేశాల్లే కథలుకూడా యిలా నీతిని వ్యంగ్యంగా అందించేజే. ఇంకా 

వాటిలో పశుపమ్యూదులు మానవ్రలకి బదులుగా పాత్రలుగా (గహీంపబడనందున, చూపకాన్ని 



ర్ట 

తోలగంబి చూసినా కొంత ఆనందంచవక్చు.. కానీ యివేవీ హోస్యమనిపీంచుకోవు. కేతన 
మెలా 

గారి దశకుమార చర కో పద్యంలో వా్యయడమే హాస్య న మైన నంగతి. ఈ కళలలో 

ఉన్నదల్లా యుక్షిచాకుర్యం మ్మాతమే. కథాకల్పనలో ఊన్న నేర్చు, [పపంచాన్నంతటినీ 
లం వాట 

కధలోకి దెంపినట్లు (పనంగ 'ప్రొప్పమైన విటకితన వేళ్యాఒంఫకీ ద్యూతకార చోరాదుల 
' ౮0 ఆవి గ్ల క్ట 

న్వఫావాలన్నీ ఆత్యంత నహాజంగ్యా అప్షంలో-చూపినట్లు వర్ణించిన (పతిభచూసి మెచ్చుక్రో 

పలిసినజే కాని నవడం మాతం కల్ల. ఆయీ వరినలు హాస్యాన్ని గొల్పవలనేవే కాని, 
g ఎ 

నవ్వటం-గాని నవ్వించటుం గాని యీక వి ఎరుగడు. మహాగంభఖీరంగా కూర్చొని ఊపిరాడని , 

వేగంతో కథని ఏకరువు పెడతాడు. ఆయితే పాళ్చాత్య సాహిత్య జ్ఞుల దృష్టితో చూస్సే 

యిీోకభథలలోే ఊన్న యు క్స్ చాతుర్యంక క వికట పజ్ఞ (it) అనిపించుకొంటుంది. 

శ = గ్ కో 4 వీల అటో హారి 
షింధు వాదు నావికుని కథలో వారికి యిడే విధమెన ప్రుజ్ఞిగ్ చరిం-చిందె. వేర్వేరు ప ల 

వ్యక్పు అను వారిఊోహోపోవాలు, బొతుకు తెరువులు, బాధ్యతలు, భయాలు ఆశలు 

ఆకఫిమానాల్యు అన్యాయాలు మొదిలై న వాఠితో నహో వి సరించి వర్ణ ంచినట్టయి తే అపి" 

వ్యంగ్యం గా “శ్వూంళ్ళన చేసి పాకం చెప్పడం వంటిదవుకుందని పొళశ్చాళ్య విమర్శకులలో 

కొందరివాపము, కాని యా తత్వం వున వారి హోన్య తత్వానికి చాలా దూరము. ఈ 

తరగతి రచనల్లో కనిపించే చమక్క్శశి కేవలము మనః పరినన్నతేను మాత్తొం కలిగించి శెలవు 

ప్రుచ్చుకంటుంది. దీన్ని తిరిగి హాస్యంగా పిరాయించగలకక్షి వీటికిలేడు. _ వీటివల్ల జనించే 

హర్ష ౦ ఏ అద్నుక రసానికో, వీరరసానికో సంచారిగా వచ్చెడిగాని హాస్యానికిగాదు, 
కక్ష 

అసలీ కథలలో హోన్యంలేదు. కథకుని ఉద్దేం కాడ హాస్యం కలిగించడంగాదు. ఉన్న 

డల్లా అద్భుతం, అదే కథకుడు మనకి చ్చేదె. “రనేసారళ్ళామత్కారణి అనే వాక్యాన్ని 

అనునరించిచూ సే “సర్వ్యతాప్యద్భుతోరసలా అనే నిరయానికి విధిగా దిగవలసి వసుంది. 
నజ. అ aa 

శ్ర నాథుని "మొదలు క ప్ చేవరాయాూని కాలమువరకా మన "తెలుగు సాహిత్యంలో 

హాస్యానికి కొంతలో కొంత ఎక్కువగా ఆశ్రయం లభించినట్టు కనిపిస్తూంది. ఈ కాలంలో 

మన సాహిత్యపు పోకడకాడ కొంత మారింది. కవులు విలాసంగా నవ్వి నవ్వించే వ్యక్తు 

లవటంవల్ల, కావ్యంలో చూపిన కొత్త (కొత్త పోకడలాేపాటు పహాస్యాన్నికూడ 
అందించడంలో కొంత్తదనం చూసేరు. ఈ కాలంలో కాడ పురాణ గంధాలు, పూరి గాగాని, 

ఖండాలుగా (గ్రహించిగాని (వ్రాయబడ్డాయి. _హౌరాణిక మైన కథనొక దానిని తీసుకొని, 

దానిని విన రించి పెంచి, (పత్యేక కావ్యంగా (వ్రాయడమే సాంప్రదాయానికి నాంది 

నిర్వహింపబడింది. కాళిదాసాదుల కావ్యాలు తెలుగులోకి అనువదింపబడ నారంభిం'చేయ్యి 

కొన్ని సంస్కృత నాటకాలు కాడ తెలుగులోకి పద్యరూపంలో (శబంధాలు-గా, మారి 
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అవతరించేయి. ఫలితంగా కాశ్యంలో కథకి ఏక జేకీయత్క, ఘటునలకి ఐక్యక, పొశ్రలకి ఓ 

నిశ్చిత మైన కార్యంలో తక్చరత వగ రాలు చక్కగా నిర్వహించి (పదర్శించడానికి వ్లు 

చిక్కింది. కథచిన్నదై నా పెంచి చెబ్దజేయవలనే బాధ్యత వస్తు వరసకి దోహదమి చ్చింది, 

పాత్రల ఆంతరంగిక సౌందరో ద్ఞాటనతో పాటు చాహ్య సౌందర్య డర్షనహడ విస్తారంగా 
చేయబడసాగిండి. ఆ యీ వర్తనం మూలాన్ను కథాగతిలో వేగం టై కవికి 

కొంత తీరుబడికల్చీ ఎక్కడైనా! ఓత్షుణం నిల్చి విలానం-గా నవ్వ డానికి-గాని, వికృతి చూపి 

మనల్ని నవ్వించటానికిగాని తగినంత _అవకాళం దొరికింది. గంభఖీరమ్ముద ధరించవలనే 

అగత్యం తప్పినందున, హాస్యాన్ని ఆహ్వానించడానికి ఆ త్సాహం కలిగింది. ఈ మనస్త త్వాని 

కినుకూలంగానే యీకాలపు పురాణ కావ్యాలు కూడ వీరాద్భుతాలకి మారుగా భక్షి 

శృంగార చాత్సల్యాలకి ఆటపట్టుగా రచింపబడ్డాయి. (వానేది జేవతల చరిత అయిన్యా ' 

నాయకీ. నాయకులు పురాణ పురుషులే అట, కవులు వారిని 'అతిలోక మెన స్థానం నుండి 

ఓ మెట్టుకింందికి దింపి లౌకిక దృష్టితో చూడ నారంఫంచారు. "జెవతలు గాని, వ 

మనువులుగాని మహారాజులుగాని ఎవరూ మన మెరుగని లోకంలో నంచరించే వ్యక్తులుగా 

'లేరు. వారి సమన్యలుగాని సంసారాలుగాని మన మెరుగనివి కావు. ఈ విధంగా లోక 

సామాన్యమైన రూపం ఏర్చ్పడినందున్న వారి చర్యలు చరిత్రలు కాడ మన ఊసాకి 

సన్నిహిత మై, సానుభూతికి ప్యాత్రిమై, ఓ విధమైన మవుత్వానికి ఆశ్రాయమైనాయి. వీర 

రసం నీగసించినందున ఏిలాసానికి పశ %యిం కలిగింది. అతిలోకయమెన విషయాలుఘోడ 

ఆళ్చర్యానికి బదులు ప్రీంత్రి (రెత్ఫి కి ఆలంబనలుగా రూాపాందసాగయి. శృంగారం తె థి 

దుస్తులు విడిచి రంగుదుస్తులలో అవతరించింది. ఆ యీరక మైన భావాలతో తనకుగల 

అవినాభాప సంబంధం'చేత౫ తేనేం, అనుకాల్యం చేత ా తేశేం, హాస్యానికికాడ ఆసరా 

ఎక్కువగా లక్షించింది. 

ఈ కాలపు కవులలో కొందరు నాజాశయం కలవారు. మరి కొందరు 

స్వతంత్రులు. ఇంకా కొందరు అసిరులం. వారి వారి నకి సొహచర్య నంపర్కా_దులను 

బట్టికాడ హాస్యం మారుతూ ఉండటం నహాజం. భక్తు లు వెదాంతులు అయిన కవన్చులుకూడ 

సంసారాన్ని విడిచి సన్యసించినరకాలు "కారు కాబట్టి వారిలోకూడ  సరన'మైన హాస్యానికి 

ఆదరం లభించింది. ళృ'గార [పియులై, విలాసంగా తిరిగిన కవుాకి హోన్యంలేనిటే దినం 

తీరక పోవడం కూడ సహజమే మరొక విశేషం, ఈ 'కొలపు కనులు చక్కని మాటకారులు, 

తగు మనుష్యులలో ఉన్నప్పుడు ధార్మికులు తాత్వికులు తజ్ఞాలున లె . ఉంటారు. తక్కిన 

చోట్ల అల్లరిచిల్లరగా తిరిగే రకంలో చేరి సంబరపడుతూ ఉంటారు. అతిలౌక్యంగా మాటాడ 
nn £0 
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గలరు కానీ విరనక చూపే వ్యంగ్య వా వాకస్నాలు నచ్చరు. నరనంగా మాటాగ్డాోనికి గాస్మీ 

ద జాతీయాలు సామెవలు బుక్సై ! కామో ,జణానికి గాని వీళు చాలా వరకు వెనుకటి 'కాలప్ప గ్గ 

న్ కవుల కం ఇ ఎక్కువ ఆదనాన్ని చూసె ఇదె వీర్ హాస్యానికి మంచి ౬ *మిస్తూంది. 3 

ఈ మాటకారికనానిక తోడు క, ఘ్రకభల వంటి చిన్న చిన్న (బైనంగాలు కల్పించి, సరసమైన 

నన్ని వేశాలు కెతార్చి కథ చెసే డబ్బా వాక పికిలో కనిషిస్తుంద క కర్బనల్లో కొన్ని 

హాన్య క ననన నం వగ గా తాంటాయి. వెంగ్పాంమోదు యా కాలంలో నెలసిన 

మనసాహిత్యం హోస్యాన్న్ని చాలా సకక ఆవనవంచి నడ్చించా కాని హం గారి మ్నశిత మె 

వచ్చిన కారణాన్ని ఎక్కువ మేరకు యీ హాస్యం =కిల్ హో్యం గా మ్మాత్రం ఊంటూంది. 

శ నాఫుడు తెలుగు సాహే వాళత్యాన్ని నవీన షౌ "రానస డిపిన సారణ. “చిన్నారి 

పొన్నారి చికురేకా కటినాడు, పట్టి కై=ంటాన్ని ఆపసాన కాలందాకా విడువకుండా కవి 

తాసేవ చేసిన ఇక్తుడు. కవిశ్వంలో ఎంత సరసుడో జీవిశంలో అంత రసికుడు. తన 

"కాలంనాక£ు నా జే కాదు రసికాస్థా నాలుకాడ సందర్శించిన వ్యక్త క్, చాహలస్టత 

పాటు ఉవితాన్నికాడ విభానం ౧ నడిపి కీర్తి, అపకీక్సి రెంటినీ ఆర్షించిన ఘన్లుడుః 

అవసాన కాలంలో అప్పల ప్మాలె అగచాట్లు గురియొనా “దివిజ కవివరు నట్ ద్య 

రనగ నరుగుచున్నాడు (శ్రీనా[6 డమరపురికి అని చెప్ప గలిగిన మహోత్సాహీ. గొంతు 
తడియారిపోయి నాలుక్ష పిడుచుగట్ట నా అవస్థలో నైనా ఏడవడానికి ఒదులు నవ్వుతూ 

క వ్పీద్ర్య/ల్ర వానికి. చెల్లును 

తేరులుల పదియారువేలం దగ బెండాజన్ 

దిరెపెమున కిద్దరాం_డా EE 

పరమేశా గంగవిడుము పార్వతి ఇాలుకి 

అని ప్రార్థించిన ధీరుడు. తననుజూ-చి ఒరులు నవ్వుతారేమో అనే నదురుగాని పెదుగుగాని 
ఏమ్మాతం పొందక పోవడం సరిగదా తనకుతానే నవ్వేసుకొని 

4 కుళ్ణాయించితి శ్రేోక జుట్టితి మవోకళూర్వానముకా, చొడ్డతికా 
లీ 

జలులిందిల పిదషముకా మెనవిశిన్ విశ్వాస నడింప-గా 
లయ a) శాత డె 

చల్లా అంబలి _దావికిక౯ రుచుల దోషంబంచు బోనాడితికా 

దళ్లీ కన్నడ రాజ్యలక్ష్మీ వయలేడా "నేను శ్రీ నాభుడకా? 



రేస్ 

అని చెప్పీ మనల్నికూజడా నవ్వించిన వ్యకి. ఈ మహాకవి (వాసీన గ్రంథాలు కాక అనేక 

బచాటున్రలు మనకి చక్కని హాస్యాన్ని (శసాదెస్తున్నాయి, "వేకు వేరు జేళశాలమోిద్య 

తతశ్చ త్పాంత నాసుల మోద్క అక్కడి ఆహార విహాం"దుల మీడ, చెప్పిన చాటువు లేగాప 

కొందరు కొందరు (పళ్వేక వ్యక్తుల మీద చెప్పిన చాటువులు కూడ హాస్యానికి సంబంధించినవి 
యీ కవీ మన కందించాడు. మరికొన్ని శృంగార చాటువులు హాన్యగర్భితంగా (నాసి 

యిచ్చేడు, కొన్ని అసభ్యంగా కూడ (వ్రాస్కీ రహాస్యం గ" చదివి నవ్వుకో మన్నాడు, కొంత 

నవ్వ, కొంత రసికత కలిపి వీధి నాటకం రచించి తెలుగులో రూపకరచనికి విఘ్నేశ్వర 

ఫ్రూజ చేనేడు. విళలానంగా (బదికి, విచ్చలవిడిగా తిరిగి నోరువిప్పినవ్వి, నవ్వించ గల్లిన 

మొదటి తెలునుక వి యితే. నవ్వు నాల్తు ఏిణాలచేటు అనేది తము యికడు గమ 

నించడు, నర్కోక్సులకి తడువుకోడు. అసభ్యం గా మాటాడుకూన్న ట్టు అనుమానం కూడ 

పడడు. _ సెకిలిచేస్ట్రలకి నెనుదీయడు. _తీగునునిషి తరహోకి లోస'మొస్తుందే మోన నే చింత 

అణుమాత్ర మొనా తనలో ఉంచుకోడుు ఈయన (వ్రాసిన (గంధాలు కొన్ని అలభ్యాలుు 

దొరికిననాటిలో పురాణాలు లేదా స్రరాణాలకి ఖండికలు, మరికొొన్ని పలకా ణాలు ఇతని 

న్య క్ త్తం బాగా బయటపడే కావ్యాలు సారవిలాన శృాం7-ర నెషధాలు. ఈ 'కాన్యా 

లన్ని టిలోనూ అంతో యింతో హాన్యముంది. శృం-గార నెహషభింలో అది "హెచ్చుగా ఊంది. 

ఆయితే యికనిసె రసికహాన్యం. అదికూడ చవుకరకం. హాస్యానికి చేసిన (పయత్నం చాలా 

నోట్ల నెకిలిగా ఉంటుంది, అనభ్యతకూడ అక్కు డక). త చోటుచేనుకిొండె. కొన్ని కొన్ని 

చోట్ల యికేని నవ్వు మనకి నహ్యంగా ఉండకపోవటం కూడ కద్దు. 

నైషభింలో ెల్టివారి విందులు వరించే భుట్టంభో ఉన్న హోన్యం ముప్పాతిక 

మూడుపాళ్లు తగుమనిషి తరహా? చెందదు. కాని నంతోషించవలనే విషయిం, యినేని 

(పనంగ రచనాచాతురి కోడెకాం(శ నను ఎన్నెన్ని వన్నెలు చూపగలదో అన్ని రకాల 

వన్నెలతోనూ యితడు యీ భుట్టంలో హాస్యాన్ని చిత్రిరచేడు. వచ్చిన పెళ్లివారు రాజులు, 
రాజబంధువ్రులున్నూ “యౌవనం ధనసంసత్తి; (ప్రభుత్య మవివేకితా అనే లక్షణాలన్నీ 

అశరాలా పట్టించుకొన్న వ్యక్షలంతా ఓ చోట కూడినప్పుడెన్నెన్ని వికారాలోడ్కి వెర్రులు 

గురిస్కి సంతసిస్తారో, అవన్నీ యీ భుట్టంలో మన కీకవి విసుగులేకుండా అందించేడు. 

ఈ తరహా మనుష్యుల వ్యవహారం ఉత్తములకెస్వడూ నచ్చదు. కాని వీరికి నచ్చవని 

వారూరుకోరు. నభ్యతతోపాటు అనభ్యతకి కూడ లోకంలో స్థానం ఊండితీరుతుంది. ఈ 
అనభ్య లే యో ఘట్టంలో ఉన్న హాస్యానికి ఆధారం, వి న్పలవి కాగా సాగిన బండనరసాలనే 

హాస్యాని కాశ్రయం-గా పరిపరివిధాల వర్షించటడ్డాయి. ఈ అనన్యా వర్శనలో ఆల్లరికి 

నవీ జాగా ఉంటుంది. ఆ అల్లరిలో జడ్జీజంకలు కిగూడ్డ ఉంటాయి, 
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పుష్బృంబు డ్ చ్ చేల మా gh క్ ర్త 

సమె మేసేలు క కఅుచయ్యె చే చదీ-లుెమేలు 

దేక మేకని ననచామ మిగుల నికి? 

“పచ ఏరా ్మానికంబలుల పశ్లెరయముల 

3 చ్చగందని హూరలేర్చడగ జూచి 
J సెక్స్ న “పెండి "పెద్దలు పెడము పెట్ట 

లు లి 

కౌటుటకు Duos పడక 
యలు ల 

 కరికివరాటరాజపుడు గప్పుర వీడెయు"పెక్లై నవ్వుచుక 

గలునడపంబు వానికి భఫణారవల్లి దళాంతరంబునక 

బలితపు 'జేలుమైకమున బన్ని యతేండని చూచి భీతి ద 

మ్ముల మిలవై -చిన న్నగిరి మూ౭ం౭గిన రాజకువూరులందజుక్ 

7 

నల చాత్యములోగల హాస్యము యింతకం కు అన్నివిధాలా నరనంగా ఆంది. అనలక్కడ 

కథో హాస్యానికి అనుగుణంగా ఉంది. పెగా బరిస్థితికీ ప్మాత్రకీ నడుమ ఏర్పడిన వైపన్యుం 

 బోస్యాన్నివృద్ధిచేయణానికి వీలిచ్చిందె. నలుడు న? స్వయంగా పె్టికొడ్యకె టెవచ్చి, యింకో 

రిని పెళ్లాడనుని దమయంతితో మాటాడబోవటం ఒక విచిత్రమెనసంసుటునం అందులో అకడు 
తిరస్క_రిజీపృభావంతో అంత పురంలో పరవేశించినప్పుజు ఎన్నెన్నో పొరపొట్లు, తిరకాసులు 

కలగడం నవాజం. ఇవన్నీ యీ ఘట్టంలో హాస్యానికి బలమిచ్చేవే అయేయి. యా ఫుట్టంలో 

కవి ఊహీంచి నృష్టించిన (పనంగా లన్నీ అన్నీ కావు. అన్నీ హాన స పసం గాలే; కాని అం 

తీటా శృంగారమయి'మె శ . హాస్య మే, కహూర్చేడంం నలుడు తానొరులకు కనిపించడు 

అతని కందరూ కనిపిస్తారు. అంతఃపురంలో ఉన్న వాళ్లంతా ఆడవాళ్లు. ఇతడు వారికి 

(తోవయిచ్చి ఓసరిల్లి నడిచినా వారు తెలియక యికని మోదానే వచ్చి పడతూ ఉంటారు, 
అతడు తప్పు కుందామని (ప్రయశ్నిస్తాడు... కాని 

“ చీటికి మాటి కేకపథనీమ' మెలంగలం 'బాటుగామి కృం 
-గాటక వీథికేలగం బతి కాంతల నందడి కల్కి_యైన న 

ప్పాట వనించి యుండుట యుపాయమె చూడల 'నాల్హు తో వలం 

చాటల గంభులొక్క_తతి, 'బెకొన్ని వచ్చిన జిక్కుడొ. ౫ 

అని నున కవిగారి సంశయము, ఇతడు సంళయించిన దాని కక్కువగాన్వే 



Oy 
“ ఊరవడినేగు చోట నెక యుగ్మలి యొళ్లె చెజంగు మేదినీ 

కర్పరుని భుజా విభూషణము వజగిములకా దవులంగ చాటీనకా 

విరొసెను నీవి బంధమది విన్మయ నుందంగం దోడి భామినుబ్ 

పరిహననం బొనర్చృ6ం బతి పొపభయమ్మునం గంప వమొందలకా, ౫ 

ఈ పాపళీతికి తోడు (ప్రన్తత కార్య వికల్ప భీతి కూడ కలిగినది, 

ఈ వీండెనలుండు విక గ షుఖివీ వలమైొకవిభుండు వచ్చుచు 

న్నాండని భీమ భూమిసతి నందన నూఅడిలంగం బల్కు ఫూం 

బోడుల మాటనేర్చి కొని (బోగి శుకాంగన యట్లు పల్కి నక 
cn 

టండిది నన్ను నే క్రియ నెణిం్ననెకోయనియెంచె నాత్కలోకా. 23 

దనుయంతితో మాటాడి చేవతల సందేశాన్ని అందించి, వారి పకూన్న వకాలీ, నెరపిన పిదప 
కూడా నలుడు తన రహన్యం దాచుకోలేక బయట పడిపోయి, చేత పుచ్చు కొన్న కార్యా 

న్ని గంగలోక' లిపి *"ఆలింగనంబెపీకి ంచెద్క చుంబనంబు దయసనేయుి మని మన్మథో(టేకంతో 

తన్ను తానుమరిచి మాట్లాడు తాడు, కాని మగుక్షణంలోనే తన పొరపాటు తానే 

(గ్రహించి, కెల్ల బోయి 

5 ఏమని తలతురొకోను 

(తాను (పముఖులగు సురలెదక్ నిఖిలాం త 

ర్యాములు దమకార్యం బే 

నీ మెయి విభాంంతిం బొంది యిటు చెజచుటకుకా, ౫ 

అని 'బెదురుతూ తనకు తాను నిందించుకొన్సి చివరికి 

ఈ నగవ “నీటికి నేభున నచ్చునిపుడు 

చేతునా హాని గార్యంబు చిన్న బోయె 

జేతనా హాని దైవంబు చేంతవ చె 

వైవగతి చాట వచ్చునే దేవతలకు. ౫ 

అని తిరిగి సమర్థించుకొంటూ ఉంటే విని నవ్వకుండా ఉండటం ఆరుచు. వివాహ ఘట్టం 

లోనూ తదుపరి కలిరాజు-గారి (ప్రసంగంలోనూ ఘాడ హాస్యానికి చక్కని అనకాళాలం 
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కన్చిం పాడే పోషింపబడ్డాయి. కవి తన భవి విస్యత్కా_ర్య కశిమాన్న్ని వెల్ల డిన్తూన్న నంద 

౦లో చక్కని వ్యం్యాసకమైన అగ్గి వేప హోన్యం కూడ దొరుకుతూంపె. 
ర్న 

"కతి మాడ చకమ్మ యునతిధి దీక్షితపత్ని మగని చాసినయింతి మరుని పాలు 

త్రీళ్ల వాసులును మాం|తికులు దాయాదులు తర్క వాదులును 

. (కోధంబు పాలు 

యజన దీక్షితులు నధ్యయన పాకకులును భస్మ కుంఠనులు 

ga లోభంబు పాలు 

వ. చాలవై తండిక పామరాహంకార చుంబకమతులు మోహంబు సాబు. 

+ 

bs కవి తన వండ నాయకులకు నో కించి చూపిన స్లలాళలు నేటికీ నారి అధికారంలోే 

ఉన్న్నాయి ! (పాచీన కవ్రుల ఫక్తీ_లోహాడ en కెవి కొంత వ్యంగ్య హాస్యాన్ని 

/ అందించాడు. కాని అది చాల తక్కువ హరిపలానంలో పార్వతితో మాటాడ వచ్చిన 

కపటవటుని పలుకులు చల్లని హాస్యాన్ని కలిగిస్తూ యీ పార్వతీ పరమేళ రుల 

బివాహానంకరం, అల్లుని జెట్టునకీ చూసి మేనక తన కూతురితో ఫిర్యాదు చేస్తూ, ఈణ్యరుని 
యీసడించి పల్కిన పల్కులుకూడా వినదగిన'వే. 

ళా 

ఈ కలమోద చదలేటి దరిమోలంచినంజేరు కొంగలు చెలయి కొంగొంగురనల 

"మెడదన్నుు పునుకలనిడు “పేరులొండొంటింబారింబొరిందా?కి 

బొణొ్పాణుగుర నలం 

జాలక రీ పులితోలు కడకొంగ సోకి యాబోతు తరడి చిజ్జుబుజ్టు 

మన 

గడియం పుంచాములు కకపాలలోనున్న భూతి మెంజిలికిన 2 బుస్సురనలాం 

అమిరూలాూలితనక. కంద సాచి 

దిట్ల ట్ట, కనమున వ్రీక్వయు బ్రేహేయనుచు 

ba వాడీ & భీక్షించు కూడు గాని [| 
గోస 

యిటి టి దివ్యాన్న మల్లు మెచ్చు శివుండు. 3౨ 
జ క 

ఎతకలై్లోగల మరకొక్ష విశేషం, భోజన వరన. విం లన వర్తించ వలసివన్తే యికడు 
హ్ భారా, కాట్! afr ate శ నే శ్ = జ ff శ 1 ఫ్ న! 5! చితి w cs ఇ CU = కే గః 

క్ క కలా క్ సుంకం వంత నేనె న్నానరే ని రపు = డుతూ ' ఉంటాడు జనా న్ని అ గాలా Me Ce అ ళా తస Gry ff mur ఖ్. Tt app 

సోననతో మొదలు ఉక క్ర రాహానన. వరకు విస్త రించి వరి ంచిగాని ఊరుకోడు, ఈ 
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ఓీషయుంలో యివోసీ కాన్యాలన్ని సాక్ష్యం యిసాు. అసతీ కవి మ రాగో గాల్లో 
sy sn cn 

దెకిన నివోQలాసి, కనుకే యీకడింకగా "మనకీ హాసా ఏన్ని | అందెంచగ౫లగేడు. WW టి 72 

పె క్షు . భోక్వ్యాజేళంలో తన్ను తానే మరచి కథనీ, పా=కుణ్ని 
| 

wo 
చా 
జ వడి నె కన — చేవుని-పెని ఎ చనెమైనా పద్యాలూ, తనివి, శీ " దండకాలు సహావా)ిసి 

తిరిగి ఎప కధలోకి రావటం యాయినకి పరిపాటి. అయితే. ము యికని భ 
సఖీ భాచాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఖరికం7గా* యుకడు తన గోవుని వీల 

శృం-గారాలు పూడ ఎరమరిక' "లేకండా చమావగలిగేడు. . ఆత్మార్చణ చేసి ఆక్మీ యత 
గడించుకొన్న కుడు కాబటి ! సనక నచ్చిన కః ఫొ వంతున దింపి చూడ లిగేషు, 

ఇతడు మనకిచ్చిన కాస్యం మహాభాగపనం. ఇందులో సగభాగం పచ్చివేదాంగం.. మిగత 

సగంలో మరోసగం భకుల కథలు. ముముత్వం వ్రుల ముచ్చట్లు, వగ రాలు. ఇంకా మిగిలిన 
దాంట్లో కొంత నృ ష్ట్వి క. దాని టం రోజుల పంతాలు మొదలైన నాటికని 

_్రక్యేకించబడింది. క ఆకప్కడికి మిగ్గిలినద ' శ్రీశష్ణుని చరిత్రే సంబంధించిన సరసమైన 
గాథ. ss తర భాగం ..శ్రీక్ళోన్లని బలితాా నీరసంగా చూపిస్తూంది, 
పూర్వఫాగంలో-నే మనకీ కవి గారి (వతిభ్గచూస్లి ఆనందించవగిన కథమిగిలింన. ఇన వాత్స 
ల్యశ్ళం గా రాలక నిలయ'మెనకథ. " భకి అను న్యూకంగా వచ్చేభావం. వీరాద్భు తాలు మధ్య 

మధ్య పోషించబడ్డాయి. వీటన్నిటికీ హోన్యం “అంగ , రనంగారాదగ్గినటే, నాక్చల్య శృం, 

గారాలకి ఆనుషంగికంగా" పర్థించబకన లూ హాస్యం ప ఢారతీయ సాహిత్యంలో క్ విశిష్ట 
మైన హాన్యం, (శ్రీకృష్ణుడు.చూపుకి* చిన్న గాని... చేష్టకి పెద్ద... ఈ ,విరోధాభానల్లో 

ఉన్న వికృతి సహజంగా హాసానికి ఆలంబనగా ఏర్చడింది. మన అదృక్టంచేత యీ 
హాస్యాన్ని చక్క. అందించగల కెవి మసకు'దారొకేడు. ఇజే' క్రీక్యన్షచర్నిత్ర. ఎర్రనగారి 
హరి వంకోంలో కూడ వర్ణింపబడింది. "' గాని" ఎర్రనగారిది సిక వోనర్ పోతనగారిది హసితం. 
పోతన గారిలో ఉన్నమనుకారం ఎర్ఫనలో కనపడు, షర్రనోగాగు శృం గార వర్ణ నలో 

విడియపడతారు. పోతనగారిలో "అలాటి అక్కఒరమాలిన ' జంకు 'బొంకు శేమికన పడను. 
షర్రనగారిలో ల తనం, పోతనలో తక్కు_వేకాని ఆయనలో కంటె (ప్రసంగరచ 
నానెప చైపక్యార ప్రూకనిల్లో ఎక్కు  హాన్యమేయమే మొన ప. యో 'క్రపీ' బోగ ఏరి 
నవాడు, అలాటివి వ తందించేశేర్చు కూడ యితేనికీ నహజ 'పోండిత్యంతో ' పాటు 
గానీ అబ్బింది. FAO 

పడల్తీ నీ బిడ్డడు మా 
il 1 

కడవలలో నున్న మంచీ కాగిన పొలా 
కా 
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టడుచులకుం బొసి చిక్కిన 

కడవల బో నతచెనాబ్ల కలవోలేవో. ౫ 
చా 

“ ఆజం జని వీకల "పేరు 

గోజుక నీసుకుండు (దాని యొక యించుకి నా 

కోడలి మూతిందుడ్-చిన్క 

గోడలు (యుచ్చానుచు నత కొకు లతొం 
ఇ rr ౬ 

జగ్గా 

వారిలు సొచ్చి కడు ర్ల ) 

చోరం బగు నెయ్యి (ద్రావి తుదినా కఊజవలొ 

వీరంకు నీ సుతుండిడ 

వారికి విరికిని దొడ్డ వాదయ్యానతీ. 

నమ్మి నిదుర బోవనాపటి జుటు మా 
లు లు 

తేగ తోయ తోయ లీల గట్టి 

వీభులందుం దో౭ వెలది నీ కొమరుండు 

రాచబిడ్డండై న రవ్వ మేల. ౫ 
య రా 

అని యీ మొదలుగా గల గోపికల ఫీర్యాదులలో ఎన్నో పిల్లలదుడుకు చేష్టలకు సంబంధిం 
చిన (పసంగాలు కార్చి వర్ణించబజ్జాయి. మధ్య మధ్య శ్రీకృష్ణుని" దేవత్యాన్ని ధ్వనించే 

(ప్రసంగాలు కూడ అల్లు రిలో మాతం లౌకికంగా నస ఉండి నవ్విస్తున్నాయి, 

“ చేలుప్రుల్ళు నాకం కును 

"వేలుపు మరి మొవ్వరనుచు వికవికనగిమా 

వేలుపుల నోడపెనో 

“హీలావకి నీ తనూజుండెంగిలిచేసకా. ౫ 

వయసుకి మించిన పోకళ్ల బోయి చూపిన శృంగార చేస్టలు కాడ యీ ఫుట్టంలో ఎన్నో 
ఏకరువు "పెట్టబడ్డాయి. ఇవి గాక జలికీడలాడు తూన్న గోపికల కోకలెతుకుపోయి 

చశ్టుక్కి_ కూర్చొన్న అల్లరిలో గల హాస్యం ఏళశ్వసాహీత్యములో"నే ఆది తీయ మని పించు 

కొన్న హాస్యం. పది మంది పిల్లలు ఓచోట కూడినప్పుడు చేసే అల్లరి గూడ హాన్యమ 
యంగాసే ఉంటుంది. గొల్ల పిల్లల చల్ట్చులారగింపులో గల సొంస్రులు వీ క్రెంది పద్యంలో 
కురి ౮చబాయి: 
£2 చె 
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* మాటిమాటికి (వేలుమహాచి యూరించుగు నూరుగాయలు 

క - వనునుండు నొక్కొ, 

వెకని కెంచములోని వొడిసి చయ్వూన (మింగిచూడు లేదని నోరు 

నూపు నొక్క, 

గరార్టురచల్లు 'లఅమిం బన్నివమాడి్ కూర్కొని కూరొ_ని 

కుడుంమనొక్కా 

డీన్నియుండ)?6 ఒంచి యిస్బుట నెచ్చెలి తనముందు బం తేన 

లాడు నోక'ంయడు 

కృష్ణు జూడు మనుచు గికురించి బర వెరాల 

ములిభక్య్యురాళి "మక్కు_నోొక (తు 

నవ్వు నొకడు నఖుల నవ్వించునొక్క_ండు 

ముచ్చటాడు నొకడు మురియు నొకడు. ౪ 

ఇలా వాత్సల్య శృం-గారాలకి అంగం-గా నే కాకుండా ఆశ్చర్యవీరాలకి అంగంగా ' కూడా 

హాస్యం నిర్వహింపబడినపట్లు. ఒంహ్మూగర్వాపహోంం, (లం బాసురనంహారం వగ రాచోట్ల 

లభిస్తాయి. రుక్కిణీ కల్యాణ ఖభుట్టంలో రుక్షి బరాభవంగాని వివాహానంతరం రుక్కీణీ 

(శ్రీశృమ్ణుల సంనాదంలో గబ సరసోష్షలు గాని ఏ మంత యింపుగాలేవు, ఇకో. డో హాన్యం 

నిరసంగా ఉంటూంది. నారద గర్వభంగం లాంటి ఒకటి శెంశు కధలలో స్వల్పంగా 

వోస్యభ్వని ఉన్నా అది చెప్పుకో దగిన స్థాయిలోకి రాలేదు. 

నాపన సోమన్నలో ఉక్సిచాతుర్యం మూర్తీభవిం-చింది. అడుగడుగునా సా 
మెతల్కు లోకోక్సుల్యు జాతీయాలు విశేషంగా కూర్చి శొబ్బకకిని విలాసంగా వినియోగించు _ 

కొని సరనతా చమక్కృతీ రండూ చూపి మాటాడగలనేర్చు యీ కవిలో గల ఒక విఃి 

ప్రత. దీన్ని పురస్కరిందుకొని నడిచిన కారాణాన్నియికని హోస్యం కూడ (ప్రత్యేకతగడిం 
చుకొంద ఇతని ఉత్తెరహరిపంశంలోని ఊర్వశీసరకాసుర సంవావఫైట్టం "తెలుగు సొహీ 

త్యాని 5 కీ శక్ర అమాల్యమైన అలంకారం. ఈ ఘట్టంలో ఊన్న రసాభాస యితని వాక్సో 

మత్కతితో కలిప అతి నరనమైన హాస్యాన్ని మేలా. లే ది గాఉంది. నరోకానురుణ్ణి 

మాటలలో బుట్టలో సెట్టి తన హృదయంలో గల అనను కూల్యాన్ని అణు మాతమై'నా, 

బయటకు పొక్కొ_నీయకుండా, స్వీయకార్యాను కాలంగా పెదవులకు తేశెపూసి మాటాడ 
గలిగిన నెరజాణతన 0 ఊర్వసి మాటల్లో యిల్జుగట్టుకుంది 
Prorat వానా అ జనాలు వాని 



౪ జకురవచోవిలాన నణసాగర సాంరేఖ్లలావనీ 

బతు నికు నంకులెక (గాతియొె శీ విట నమ కెల్లి నొ 

యమకుల్క భాగ్య మింప నిజమెనవల:లఅంకకమున్న వై భవే 
క్ a 

న్ని ముం యం. చచి యొపనాడయినక ననుగారనించి తే, ౨? 

వినులావున నీషమరేంద్రు గెల్చి న 

న్నుం జెకవట్లి తెమ్మని వినోదము చేసితిగాక చిత్త మె 

ద 

బంజలమేమినేయ రనభంగము నంగతి లోన మెత్తురేో అని 

అంతతో ఊరుకోక్క అతని ఉల్లాసాన్ని మర్ నీరసింపజేన్తూన్న ధోరణిలో 

6 నసవ్వులమాటలాో నిజమొ నాకములోన నేక కన్యకల్ 

మవ్వపు వీశలంచెగడు మానినులుండగ సంతనెన్నడో 

జవ్యన మమ్ముకొన్న గడసాని ననుంగవ యందలంచి తే 
పువ్వులు వేడుకైనం గడివోయిన వాళ్ ముడు వంగ వచు నే” అని 

పన్యసించింది. కాని అటు నరకుడు కాడ ఎదురెరిగి మాటాడ "నేర్చిన రసికుడే. 

“ ఆఅంజెబవ్ర గా కనను జం 

తంజేకల నీక యెంత దజుగిన మరియా 

లుంజ్ొన్న ల నరిపోచే 

లంజతనము నందుంగెొమిశలం గాలువవపేో* అని 

ఆమె మాటలన్ని పెడచెవిని “పెట్టబోయాడు కాని (ప్రత్యుత్చన్న మతిత్వమంతా చూపి, 
_ సమయంచేస్తి ఆమె అప్పటికతని చేతికి చిక్క_కుండా తప్పింనుకొన్మి అతని (ప్రయత్నాన్ని 

నగుబాటుచేని విడిచింది. 

కూ విధమైన “చతురవచో విలాసంతో: ఉన్న భుట్టాలెన్నో యో కావ్యంలో 

ఊన్నాయి. బంగారంలో నే కాక మగత రసాల్యాకాడ యీ కవి యివే విధ స్టైన 
గ్ . 

శూ న కయి or = 
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వాక్నాకుగ్యం 'సొదర్శించగలడు.  హాస్యానుకూల మైవ నన్ని వేశాలగో యీ వాక్చాతుర్యం 

హాస్యాని కెంతో సహాయకారిగా ఉంటూంది. నరకానురునితో శ్రీ కృష్ణునికి జరిగిన 

యుద్ధభుట్టంలో కూడ చక్కొ_ని అపహనోక్షులు | హంస డిళకుల తుంటి 

తనాన్ని వర్షించినపట్లు కొన్ని శకౌెవలం హాస్యానికే జాగా చేసి (వ్రాయబడ్డాయి. వారు 

దూర్వాసుని సరాభవించిన ఘట్టంలో, పరోత్నంగా దొంగ నన్యాసులను అపహసిస్తూన్న 

అధిక్షేప హాస్యం ధ్వనించబడింది. సహాంసడిఫకులు దూర్వాసుని ఆశ్రమంలోకి పోయి 

అతడు తపస్సులో ఉంకే, 

* కావి సీరమునుగు కచ్చడంబును జాచి 

బోశకతలయా నిడుద బొట్టుజూచి 

నోచితోడి చెదురు గనోలయుం జికళ_ంబు 

గటియున్న బుఖికాయ జూచి” -డాయబోయినారు, 
లు ల డూ 

తదుపరి వాారాడిన మాటలివి, 

ఈ మిడికెదు పెదవులు (వేరులు 
వుడివెదు కనువోయిమెొగిడి నూడ దురం ౫డుక౯ 

౧ చెడవీక ముడలు చేసెదు 
కడపట జపమునకు నేండు గలదో లేవో? అని 

అప్పటికీ అతడు మారాడక పోవుసరిక్కి మకీ పెచ్చురేగి, 

“ తిరిసిన కూడుడెచ్చి నలుదిక్కుల బోడలు తిండి బెట్టంగా 

చెరిగినపొట్టతోడ నొక పేటపయికా దొరవోలె నెవ్వరికా 

నరకు గొనండు పట్టుకొని బా గఅగొన్న్న బలే యెణుంగు డద 

క్కు_రిబలు మోపు మోచునయగారి తనంబిది యెట్టి గట్టినక : 

చబాంధవ్రుల బాస్ తమ యిల్లు పట్టు విడిచి 

తల్లి దండు)లు వగవంగై తసయతో యడ 

అ గగ ఇ" బోడతలలుగాయడసిరి ఫాడువోౌల్ల 

వీని మాటల చేగదా వెణ్టులెరి. ౫ ' 



10.1 

అని యాదళకరి వ్యకృలంతా దెంగ సన్యాసులే అన్నట్టుగా నిండిస్తారు, ఇది. [కూర 

వినోదం. ఆనహ్యించుకోవల నేది గాని హసీంచి ఆస్వాదించ చలసేదిాగాని కాదు యా 

ఘట్టాన్ని కవి అధికేప హాస్యానికి (Satire) వినియోగించుకొన్నాడు. మెగా ఈ 

సాంనడి చమల్న్ని దూర్వాసుడు కపించినభ్వుడు గిన పని అయిందిలే? అని నంతసించవలనే 

ఘట్టూనికిది ముందరి నన్నాహం. ఈ కారణాలనిబట్టి యీ హాస్యం విగనశలోకతాడ 

_ వరనతనాపాదించుకొంటూంది, 

పిల్ల లమ్మర్రి పినవీరభ ద కవి సహజంగా హాస్య పిియుడైన కవి. కాని (నాసిన 

కావ్యాలు హాస్యానికంత గా అనువి చ్చేవి కావు. ఈ. చాధథ మన కన్సలంపరూ 

ఆనుళవించేకు, ఇతడు వాంసిన శృంగార శాకుంతలం కాళిదాసు నాటకాన్ని అనుసరించి 

(వాసిన (పబంభ కావ్యం. కాని వర్ణ నలు న రాలు (శ్రీనాథుని నెషధాన్ని పోలి. 

ఉంటాయి. ఇకని ెండవకృతి జైమినీ భారతం. ఇది ఎడతెరిపి లేని యుద్ధాలతో 

నడచిన వీరగాధ. ఆ వీరులై నా కేవల వీరులు కారు. వీర భక్తులు ఇందులోకూడ 

హాస్యానికి జూగాలేదు. కాగా ్రాసంగికంగా వచ్చిన చిన్నచిన్న కథలలో యిక 
వోస్య ప్రియక మనకు గోచరిస్తుంది. కేవలం హోన్యంకోనమ నే చిన్నచిన్న ఫుట్టూలల్లి కూశ్చీ 

పద్ధతి యికని కృతులలో కనిపిన్తుందె. జైమినీ భారతం తొలి ఆశ్యానంలో సుడేవ్రని 

వృతాంతం యిందుకుదాహరణాంగా తీసుకోవచ్చు. ఆ కథ మూలకఫకి ఏమ్మాత్రం సంబంధిం చదు, 

హాస్యానికి మాకం సహాయపడుతుంది. ధర్మ గాజా గారి యాగం చూడటానికి హౌగులందరినీ 

పిలుచుకొని రావలసీనదని నియోగెంపబడతాడీసుజేవుడు. అతడు నలుగురితోపొటుగా తన 

తల్లిని సహా యాగానికి ప్రయాణం కమ్మని చెప్పి తొందర సెడతాడ్కు పెగా అక్కడ 

శ్రీకృష్ణుని దర్శనం సిద్ధిస్తుందన్సీ ముసలి కాలంలో ఉన్న ఆ మెకిది చక్కని మాక్షోపొయనునీ 

బోధిస్తాడు. చానికామె యిచ్చిన నమాధాననిది. 

ళ్ కుడిచి కూర్చుండి రాజ్యంబు విడివిపోవ 

విభునసను నీకు నెటువంటి వెరి ప్లై | 

బురజనులు' మిరు "నె ప్రైనంబొండు నీను ' 

'వేయుంజెప్పిన నిలయంబు వెడలననిన ౫ 

అతడు మరికొంత భోధించి రాజు, పిజలు గూడ పోవుచున్నారని చప్పి నెంటెనే 

(పయాణమయు కమ్మని (బతిళూలు తాడు, 'కాని వినకపోవృకు నరిగ ద్యా ఆమె తెగించి 

నిషు,_ ర ప గా 
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కళ తం[డితరముసం బెనిమిటి తరమునందు 

వీనముంతయయుం బుణ్యంబు: జేసియులులో 

వార్థకంబున నింకేల వట్రితొ డును 

యి ది చున్ కే అ గ్ కహ ర్భింపకున్న నొ కమి చిక్కు. ౫౨ అని 

ఇప్పి విడిచింది. దానికినీ అకడు మెర పడలేదు. చివరకిద్దరున్నూ పంతగించేరు. అతడు, 

నిర్హాక్షీణ్యంగానై నా, ఆమెకీ మోఠుం అంటగట్టి తీరాలనే నిక్సయంతో ,  “యానెనపరి 

వక్కొ_రాలు మొరెపెటుదు నీడిగెలంగ నందలంబున వడిణగటి వెచికొని ఫోండని” నాకగోలయు 
లు రు = 

నియాగించి పోతాడు. 

ఇలా పి ల్యేకంగా (పవనం గాన్ని కహార్చి నవ్వించడ మే "కాక (పనంగానుకూలంగా 

వచ్చిన కథలలో కూడ యీ కవి నవ్వించడానికి చేసిన ప్రయత్నం అపారంగా గోచరిస్తూందె* 

ఉద్దాలక చరి త్రనికడు విస్తృతంగా వర్షించి చక్కని హాస్యాన్ని అందించేడు, చండికతో 

ఉద్దాలకుడు పడిన పొట్లిన్నీ అన్నీ కావు. 

“ సంధ్యనార్వగ నిమ్ముణలపాతి మనం భోవం గొ ట్రిన నతికించు కొనలో 

నలెసి 

తడిధోవతిమ్మన్ననడిమికి వడిం జింప గట్టుకోం బడె [బమ్మకమ్మి వైచి 

యకుమాలికం జూపు నున దొంచి వై చినం బనిచెడి మటిం (గుచ్చు 

కొనలనలెసె 

నమిభలిన్మున్న (వేలిమిగుండ , మార్చగనూందుకో బడి మండనొక 

విధమున 

ననుదినమునిట్లు (పాతికాల్యము భజింపC 

జండికతమున ముని (బ్రహ్మచర్య నియమ 
మునకు గృహమేధి వర నమునకుం దొలలి 

ెంటికిని జెడ్డ శేవని రీతియరె్యె.” 

ఇట్టిభార్యను ఎట్లో మోసగించి నెరవేర్చు జూచిన పితృకార్యముకూడ, చిట్టచివరి భుట్టములో 

అతని పొరపాటుచేకెనే చెడిపోయినది, పార్వ్వణము నామెెపింట మొద పోయించినది, 

చు విధంగా విస్తృతి నిచ్చిన ఘట్టాల వర్షనలు మాతంమే కాక ఈ కృతిలో 

సోస్యసృష్టికె కూర్చిన ఊక్షిిపత్యుక్తు లెన్నో కనిపిస్తాయి. ఈ కని వికటోక్సులుు_ పరిహి 
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సోక్తలు ఆడటం చక్కగా నేర్చిన వ్యక్తి. శ్రీ కృష్ణ భీమనేనులు కనులో తాము ఆడు 
కొనిన వికటోక్సులు నత్యాన్నీ వై షమ్యూన్న్న కూడ ఒకేచోట ధ్వనిస్తూ నవ్విస్తున్నాయి, 

ఈ (కిందివి కీముడు శ్రీ) కృష్ణుని గూర్చి ఆడిన పరిహాసోక్షులు, 

౪ మొదల నత్యంక కాముకుండ పాటకుంగొల్లయిల్లాండ్ర గుబ్బపాలిండ్లుసాక్ష 

యతి నీచరతికీలివగుటకు పాకీన కమశ సూకగ విగ్రహములు సాక్షీ 

బహ్వాసివగుటకు (బ్రహ్మాండ కోట్లును బూరింపలేని *నీ బొజ్జసాక్షీ 

తఈఆేలాః డగుటుకు దై? క్యము నెబుంగ సరమో6 చచ్చిన చేల్బు 

తరువ్రుసాక్తీ 

జడసముత్పాహీవగుటకు జలధిసాక్షీ 

నానును6 డవగుటకు బలీళ '(రుండుసాక్షీ 

వమందమతిపొటనది నుజుపొంెం గాక 

సరవి6 బేర్కొనం దరమె నీ సలు కృష్ణ” 

ఈ మాటల్లో కేవలం పరిహాసమేకాక భీమునికి కృష్ణుని పెగల భక్తి (పపత్తులుకూడ కని 
పిస్తున్నాయి. వీధిలో పోతూన్న వృద్ధ వేశ్యలను చూపి (శ్రీ కృష్ణుడు భీమునితో “వీరియిరి 
(గహింఫుమిదివేళ సమానలు నీకు ఫీషణాకార కఠోర మన్మధవి కారగుణంబులినని అన్నప్పుడు, 

అతడు దానికి బదులుగా యిట్రికొఅమాలిన జంకల6౬ జక్కొ_ బెట్ట నీ భారము, 

వన్నె కక్కు_ దురవసస్థలు నీ కరలాలనంబునకాఅని మాటకు మాటనేక్చుగా అందించి పాత 

పురాణా లెన్నో తవ్వు తాడు. ఇలాఎ్నన్నైె నా చూపనచ్చు. ఈకవిలో వోన్య్యపజ్ఞ విరివి 
గా ఉంది. హాస్యానికి ఏమ్మాతం అవకాశం కలిగినా దాన్ని జారవిసవకుండా, వీలైనం 

తగా పెంచి హస్యాన్ని పోపించడం యీ కవిలో ఉన్న ప్రత్యేకత. హాన్యపుపట్టు ఏరి 

కోరి కూర్చడం యితేనిలో గల హాస్య (ప్రియతకి చక్కని (ప్రమాణం. 

-ఈకాలపు మిగత కవులలో “పేర్కొనదగిన హోన్యం మనకుదొరకదు. జక్కన 

గారి విక్రమార్క_ చరిత్రలో యుకి చాతుర్యానికి నంబంధిం-చిన కథ లెన్నా ఊన్నాయి. 

కాని ఎక్కడా ఆయుక్షి లో వినోదం కవపడదు. కొన్ని పొడుపు కధలు కాన్సే 

వృత్తాంతాలు కూడ యిందులో ఊన్నాయి. వీరాద్భుతాలకి సంబంధించిన గాధలు కూడ ' 

యీ చర్షితలో దొరుకుతాయి. కాని యి'కేవీ హాస్యాన్ని అందించే ధోరణిలో లేవు 
 సౌరనగారి హరిళ్చందోపాఖ్య్యాంనలా! క లహకం8, కాలకాళికుడు ' వీరబాసుడు మొదలై న 
పూత్రలలో కొంత హాన్యం ధ్వనింపబడింది, ఇక మిగత్ర కవులు హాస్యం ఎరగరు, ఎక్క 
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జడేనా వీరకాబ్యాల్లో కొంచము నవ్వుగొలిపే (పయర్నం పి'నిపించన్తా అది నజ్యవ "తేక 

పోయిన కారణంచేత విఖ రు పృయర్చ మే అఆవ్రుతూంగి, రానురాను శృంగారానికి 

పొంనాల్యం కలిగన కారణంచేత కూడ హాస్యం చాలా చోట్ల శేకపోవడమ్య  కకీలిగా 

ఉంవట మో అయిం.స. 

ఊయల వారి కొంం నుండి ర్వమనాగ అోయప కాలం వరకు “తెలుగ సాహిత్యా 

నికి రాజూడిడణ విశేషంగా అఖిం-చిందె కాష్యక'న్య "సౌకుబార్యాన్ని ఫెంపొండించుకిెని, 

విలాసాలు నెరపడం “సేర్చుకొంది. ము ప్పాద్దులా సింగారించుకో"ని అంతః పురాల్లూో 

ముద్దులొలుకుతూూ ముచ్చట్లు చూపుతూ, ముసిముసి నవ్వులతో పొద్దు గడపడం అలవరుచు 

కొందె. కవులు తాగుటుయ్యాలలో కూర్చొని విలాసినీ జనుల వీవచోపులందుకొంటూ. 

ఘుంటుం పట్టుకొనే చారేగాన్కి ఊరే కృతులు ర-చించేవారుకారు. వా9సినది రాజదరా 

రులో రాగ భోగాల మధ్య, (శాద్యం-గా వినిపించే విషయాని'శే నంబంధిం చేది గాని ఊళ్లో 

'వాళ్ళ్ళకి చినికి ౩ పచ్చేది "కాదు. నిరా ఏ తపారంగా ఉన్న ప్పుడు కాలే పాొనికి నరిపోయీ విష 

యంగాన్కి జీవితాన్ని నానా గతుల్లోనూ నడిపించడానికి ఉద్దేశించిన విషయం కాదు. 

అవిషయమై'నా ఓకాళ కంలో రీతిగా వర్ణ ంపబడిందో మరో కాన్యంలో కూడ అజేరీశ గా 

పర్షి గ్ దొరుకుతుంది కాని కొంత్తదినం క. అంతటా చర్విలచగ్య సం మే. 

ఈ కాలపు (గ్రంథాలన్నీ శృంగార (శ్రబంభాలు, వీటిలో కథకి పూధాన్యం 

తక్కువ. వర్గనలకి విలువ ఎక్కువ. ఏ పురాణ కావ్యంలో నుండో ఓ చిన్న యితివృత్రం, 
శాద్బు ఓ నా, నృత్తాంథం_ తీసుకొని దానినే వర్ణనల సహాయంతో పెంచి (వ్రాయడం 

(యా "కాలపు కవు పరిపాటి. కథా నంవిధానంలో నల్ల సృ చూూపగలిగినకవులు కొంపరున్నా 

వారా కథని నక్కొ_చిక్కు_లలోకి యీడ్సి, నానాడొంకలు త్రిప్పి, యీనేడు తరాలవారి 

నందరిని ఒకే తాటినిగట్టి నడిపించిగాని నిద్రపోరు, ఇక వర్ష నలకోనం వీరెవతా పికృతిని 

అంతగా పరికించి, స్వాభావిక తకు విబువయిచ్చి, పిస్తుక ప్రసంగానికి అనుకూల మైన 

ఫాచాల్ననైనా (క లో చూడాగలిగి ఖుంటం పట్టుకోలేదు. లక్షణా (గ్రంధాలలో ఊన్న 

పషయాలు తూనా తష ప్పవండా తముకాజ్యాల్లో దడింపుకున్నారు. వస్తువర్ణ నకి ఒక 

నిశ్చిత మైన (పుకశాలిక ఏర్పజే సరికి అలంకారాల నాశ్రయించి [కొత్పదనం ్ష్వాపవలనే 

అగత్యం కలిగింది. ఫలితం-గా కావ్యం శిల్పంగా మారింది. ఈ నగిషీ పనిలో నూత్ముతి 

సూత్మమైన జిలుసలు వెక్కి చూపడమా నేది చిత్రవిచితమైన భమత్మ్క_ లుల త్రో షదదిసి 
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ద్వ న్్ త్యక్తికాన్వాల రచనకీ |పోత్నహించ్చి నిఘంటువుల నాశ్రయినే సే గాని ఆర్ట్ ౦కానీ 
ఉం అకా క్ $ 

థోరణిలో ర నళ నడిపెంచించా ఈ కారణంచేత రసానికి ణాలాచోట్ల విచ్చిత్తి క'లిగిందె 

ముఖ్యరనమే తన [పాముఖ్యాాన్ని నిలుపుకో లేనప్పుడు, తక్కిన రసాలనంగతి మరీ ఆధ్వాన్న 

మెనదని చెప్పడం అనవసరం. హాన్యరనం ఎప్పుడూ మరొకరసాన్ని ఆశ్రయించి. బకక 
డా 

వలనేది. ఆక్రోయ బాకశే ఆవరణతకేనషుడు ఆ, శితులగ3 వేచే అడుగనక్కాు_రతేదు. ఈ 

"కాలపు కావ్యాల్లో ఊన్న నృాంగారం నీసక్ళాంగారం. దిన్ని ఆశ్రయించిన నున హాస్యం 

మరీ నీరసంగా తయానై ౦స్, కఖులోగానిం ఫఘటనలలో-గాని నవ్యత అనేది లేక హాస్యానికి 

నడుము  ఏరిగినట్టయింది. నాయకుల. నక్కనచివులై నా, నాయికా సౌందర్య వర్ల నలో 

కురులు గాని నవింంచడంలో “నీర్చుగలచారు కారు. వివగ్గనాయికల చాక్కు..లు-గాని 

సఖులనర్కోక్పులు-గాన్సి గూూతకి ౨ చతురోక్తులు గాని, (ప్రేయసీ పియుల సరసోకులుగాని, 

ఆఖిరికి శందమన్మథాద్యుపాలంభనో క్క ఎఎ గాని తటాలున విని నవ్వ డానిక్ తగన భోగణిల్రాే 
3 ప నా 39. యి న | మ 

లేవు, నిఘంటువును 5౯ణువెట తగాకాని అవి క అప్పటికి ఈ నవ్వు చచ్చి, 

(శ్రమకు ఖలితంగా ఏడుపుతాడం"వచ్చు. అర్హ మైనచోట ఆ మాటలు కోట్టుమాటలుగా 

. ఉండటమే గాక ,పసంగం కూడ కొట్టు (పనంగంగానే ఉన్న కారణంచేత నవ్వుని 

(పేకేపించలేకపోతున్నాయి. ఇది యిలా ఊంచ్చి కొందరు కొవులు చేసిన పోస్య (ప్రయత్నం 
వావ్ గ ల ఇ, ' చూస్త ఏడుపువస్తుంది. 

రఖఘునాధలాయల చారి తరునాత కివీకేకు రాజూదరణ నానాటికీ కసతూ 

పచ్చీంది. కవులు కొంతన్వతంత్రు లై నారు. "కాని 'కావ్యనిర్కాణ విధానం మాత్రం పాడిన 

పాటనే. పావసాొగెందె.. విషయంగాన్మి _వర్గనలుగాన్సి ఉక్తులుూగాన్సి ఏవీ నవీనత 

నాపాదించుకోళేదు. శృంగారం ఒర్ తెగి, పచ్చిక్ళంగారంగా మారింది. కొన్ని కొన్ని 

“కేవలం బూతులబుంగలనిపించుకొనేరభనలు చెలసినని. కాల్మ పభా నాన్ని ఒట్టి, ఆంతనగ్నంగా 

కాకపోయిన్యా . పలుచగా పెటవేసిన శృంగారం యించుమించుగా యీాకాలస్రు రచన 

లన్ని టిలోనూ దొరుకుతుండి. ఇర రసాల పిసక్తి అడుగంటింది. అంశకంతకీ యా 

జనలు కనులే విసువనిపించేయి. ఫలితంగా శతక'సాహీత్యం వృద్ధి పొందింది, 

వీటిలో కూడ శృంగారము లేకపోలేదు. కాని భక్షి నీతి వెరాగ్యం వగై_ రాభాణాలు 

హాట్ ఆడరింపబక్జాయ్: హాస్యానికి నహా కొంత అసల" లఫించింది, 

తెలుగులో హాన్యకవులనిపీంచుకొన్న వారు యా కాలనీకి చెందినవారు, హాన్య 

ంఛాలెనే పేరుమాద వెలసిన రచనలు హడ యిజే కాలానికి చెందినవి. కాని సోన్యం. 
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మ్మాత్రం ఉన్నతస్థాయికి 'జెందినదికాదు. జీవికంలో ఉన్న హోన్యన్ని కావ్యాల్లో (పతిఫలింప ' 

'జేయగల నేర్చు యీ కన్సలలో భాల తక్కువ. గా బూతును హోన్యంగా. ైహించి 

రజన చేసిన వారు కూడ వీరిలో కొందరు ఉన్నారు. ఈ దోషం పురుష కవులలోచే 
కాదు య్రీలా కవయి తుల నచోబ కూడ కనిపిస్తుంది. గా స | జీవితానికి సంబంధించిన 

సరనమైన హోన్యమెనా యీ కవయ్యిళులలో మనకు దొరకదు. కొన్నిచోట్ల (పసంగాన్ని 
బట్టి హాస్యాన్ని ధ్యనించవలనివ న్నే, దాన్ని ఏవో విధిలేక నిర్వహించినట్లు నిర్వహించి దాటి 

పోవడం వీరిలో తరుచు కనిపిస్తుంది. (ప్రత్యేకంగా హోన్యంకోనమని (వనంగాన్ని సమహార్న 
డం వీరిలో బాల అరుదు. అధనా ఎక్కొ_డేనా అలాటి (ప్రయత్నం కనిపించినా అక్కడి 

హోన్యం బలవంతపు (చాహ్మణార్థంగా వచ్చినట్లుంటూంది. నవ్యత అనలేలేదు. ఈ దోహాలు 

తిరిగి గద్యలో కావ్యాలు వెలనేదాకా మనవారి హాస్యాన్ని అంటి పెట్టుకోనిలచేయి. 

ఆయితే ఏ కాలంలోనూ అపవాద న్యరూప్రులెన కనులు కొందరుంటారు, అట్రేవాళ్లు 

కొందరీకాలంలో కూడ ఉన్నారు. వారిలో కొంత చక్కని హాన్యం దొరుకుతూన్న మాట 
సంతసించవలసిన సత్యం, 

(శ్రీ కృష్ణదేవరాయలచారి ఆముక్తమాల్యద (పైఢతపౌధామైన రచన కవి 
సంయంగారాజు, సలుగురితోనూ నవ్వుతూ మాట్టాడడం రాజసౌనికే విరుద్దం. కావ్యం 
ధర్మానికీ మతానికీ సంబంధించిన కి థగలది కాబట్టి అందులో నవ్వించడం కూడ మర్యాదకి 

విరుద్ధమే. ఇదిగాక్క రాయలవారు చాల నుర్యాదస్తుడు. ఒకరిని నొప్పించే “హీళ్లనలు 
యి వాటి 

తన కొంతగా నచ్చవు. యామునా చార్యులు పాండ్య రాజు నభలో వాదించడానికి పోయిన 

సందర్భంలో శెవాచారాల్ని యీ కవి అతి మృదువుగా, అంటీ అంటనట్టు, అషహహసించి 
ఊరుకొన్నాడు. అయితే యికడు లోక మెరిగిన రాజు ఆశ్రితులు యాచకులు వగై రాల 

నారి స్వఫానాలు చక్క_గా గర్సించినవ్యక్సి. ఆయా స్వభావాలు తడనినప్పుడు తాను 

లోలోపల నవ్వుకోక మానడు. పాండ్యరాజుగారి _కెవాచారాలు తమకు నచ్చకపోయినా 

౮4 అప్పుడిచ్చకులగు (బాహ్మణొఖు మెల్ల 

నాత్మబజని భూమి విడుపలే కాలిక భూతి 

ఊముల నాన రుదురాక లిడ సంది 
రె డ్ 

సూత సెంపితలితికించి దొరం వొడగరి* 

(అని (వ్రాసిన పంక్తులలో యితని చిరునవ్వు తొొణికినలాడుతూంది. కాని నవ్వుతోపాటు 
వారిపట్ల యీాయనకు సానుభూతికాడ కలదు. ఇటే విధమైన సానుభూతితో యితడు 

చ 
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వర్ష కాలంలో సామాన్య గృహన్భులు పడే యిబ్బందులు చూసి, ఏడవ లేక నవ్విసరి పెట్టు 
కొన్నాడు. 

ఓ నానికషఖుడంకు చెజకుల 

చేనజినవినెండివంట చెజికులెయగుటం 

బోనంబు (పజకు జక్కుల 

బోనంబు ల₹యయొర(బొయ్యి పాగయమి వృష్టికా క 

ఇల్చీల్లు దిరుగ నోక్కి_ం౦కేబ్బు శఖియ బ్బెనేనింటిలో యిడి విసరక 
రాజదురాంజిన రవ్రులు కొల్పానలెగాని క బ్రదుగూడు 'దానలలి7 

చేని కూరగసట ఐుంతై నంబెన్సొగ సుత్తి భుక్సై నేకూరడా ఛుకి_కిడినం 

_్రాగోకలశేతీరు బహుజనాన్నముసీర నారులకొదవుయినషపయత్న 

మాజ్య పటముఖ్యులయ మెన్న రాలయంగ 

దారులయ మెన్న రంతిక కారజనిక | 

నచుననాంధో గృహిణి 'రామంబడుక మరుండు 

వెచనెజనె యార్వనొగిలిగజ్జడిని గృహాలు. ౫ 

ఇలాటి "పెద్ద మనిషీ తరహాతో కూడీన నవ్వులు అక్కడక్కడ యీ కవి రచనలో 
దొరుకుతాయి. కాని నిండారా నోరు విప్పి నవ్యడానికి మాత్రం ఎక్కడా జాగా 

కన్చింపబడలేదు, 

అర్హ సాని సెద్దన గారి అల్లిక జిగిబిగీలో నవ్వు నలిగిపోయి' ' నట్టయిందిగాని 
సౌసుగా రాలేదు. వరూధినీ |పవరుల శృంగారం న్యాయంగా నగుబాటు శృంగారమే. 

_కాని రచనలో ఉన్న ఉదాత్తత నవ్వుకి మర్యాదలేర్చరిచి నిల బెట్టింది. అయినా వరూధిని 
తన ఊహా కనుకూలంగా పన్నిన యుకుల్కు పలికిన ఉకుల్కు చూపిన 'సామ్య్యూలు కొంత 
వింస్తున్వా యి. “౯ ఆంినునకుంగొఅరమె "నెన్నెల గంధరా్యాంగనల పాందుగాదని 

నంసారాంఫపైన బడియెుుమకట * అని ఆము (యవరుని ఇంతా” బోధించి * ఎం'ేజెందము 

కందళించు రహీ నే కాగిత నిర్భ్భృతికా జెందుకా /సంభగత (ప్రదిప కళికా శ్రీదోప 
“సెంచెందుంబో కెంటే నిందియముల్ నుఖంబుగను "నాయింెపీ పరబసహ్మ మానందో (బహ్మ”? 
ఆని |పాజదున్రలకి (ఠకసం-గానుకూలం-గా వాఖ్య్యానం చెప్పి అతనిని లాంగదీనుకోబోతుండి, 
అఆకడణుమాత్ళోమైనా చలించక, . 

నో 
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“ ఈ పాండిత్యము నీకుదక్కొ_మరి యెంచేగంటి మే కామశా 
స్రోపాధ్యాయివినావచిం చెదను మేలోహోేడ yy ూధర్మముల్ 

పాసంబుల్ రతి పుణ్యమందు నిక! నేలా తర్క_ముల్ మోకు ల 

వీ పథ్యాగమ సూత్ర ఫక్కి_కిని వో మా సం్యపదాయార్థముల్ ౫ 

అని పలికి నిన స్స నాతో నవి ఊరుకొన్నాడు. కాని ఆమె అంశతో ఊరుకోక మరికొంత 

సాహసించి మోదబడి క్రిందగిరవాటు వేయబడి ఏడ్చి చేసితి జన్నముళ్ తపముజేసితి 

నంటి దయా విహీనతం చేసిన ప్రణ్యముబ్ ఫలము జెందునె* అని యిీనసడించ్చి * నీచదువేల 

చెప్పుమా ” అని. ముద్దు ముద్దుగా అనిని చీవాట్లుకాడ "పెట్టి, మెగా “ వెలిచెట్టి శేబాడబులు 

పరాళరుబట్రి దాళక న్యా కేళి తప్పుజేసి ౫ అని అటువంటి సామా లెన్నో చూపి యినుప 

కొచ్చడాల్ గట్టుకొను ముని నుఖ్యు లెల్ల 6 భఛామరసేక్రలిండ్ల బందాలుగాళి” అని నిజం 

నిలవ్వేసి అడిగినప్పుడు నవ్వురాకపోదు, 

మాయ (ప్రవరుని వృత్తాంతాన్ని కవి హాస్యానికి వినియాగించలేదు. ఆ భుట్టంలో 

హాస్యానికి కలిగిన అవకాశాన్ని చల్లగా జారవిడిచేడు. న్వరోచి చేటకుపోయిన 

నుట్టంలో ఆబవిసల వర్ణన, వేట కాండ కోలాహలం కొంత హాన్య (ప్రదంగా (వాయ 

బడ్డాయి కాని తృపి గా నవ వ్వడానికి తగినంత అవకాశాన్ని కలిగించ కుండా ఊన్నాయి, 

ఇంకా అక్కడక్కడ ఊకి క_ చాతుర్యం, వర్ణ నల్కు వ్లై రాలు హాస్యాన్ని నమోపిం చేలా 

ఉన్నా కవి నెంటనే గంభీరతకి బాగాచేసిన కారణాన్న నవ్వుకీ స్వస్తి ఇెప్చవలనీ 

వస్తూంది. 

. రామరాజ భూపషణుని కావ్యాల్లో హాస్యానికి అసలు జూగాయే "చెయ్య లేదని 

చెప్పినా తప్పుళేదు. కవి నిబద్ధప్రైడోక్తులె నా హాస్యానికి పనికి వచ్చేవిగా "లేవు. వను 
చరిత్రలో మంజువాణి చౌత్యంలో ఉన్న ఉక్ చాతుర్యం కొంచెం హాస్యాన్ని నమోపిం చిన 

మాట వానస్ననం, చంద్రాద్యు పొలంభనం లోకాడ కొన్ని అపవహాసోకులు కూర్చబ'జ్హాయి. 

కాని అలంకారాల బకున్సవెంపి, ఆర్ధం గంపహించి ఆనందించేలోగా నున నవ్వు హరించి 

పోతూంది. వసురాజుగారి నర్మనచివుడు నవ్వించడాని కనుకూలించే (ప్రాతగా గాక 

నిరికా టేవి సౌందర్యాన్ని, నత్సిళిఖ పర్యంకంగల అంగ (ప్రక్యంగాలతో సహ్మో వర్షి ంచడానికి 

వినియోగపడే పొత్ర-గా నృస్టింపబ్బాడు. అనలీకవి గొప్ప. ళిళ్చి. శ్లేషమోద యిశేనికి గల 

(ప్రీతిలో .పదవ వంతెనా చిరూనవ్యు మిద. ఉన్నట్టు కనపడదు, 
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పింగళి నూరన్న గారి కళా పూర్దోదయం రచనలోశే కాక కథలో కూడ పటి 
వృమైనది. కథా చమక్కృృతికి తోడు నాక్చవుక్కూతిళూడా సో కావ్యంలో వి 

షం-గా కనిపిస్తుంది. నారదుని వంటి జగడాల మారి పొ(తలు గాక ఈ నహజమెన యీ 

కసక్ గురియైన రంభాది పాకలు కాడ యిందులో తారనపడతాయి. మాయ రంభా 

మాయనలకూబరుల వృతాంతం పొరపాటుకి నిలయమె నవ్విం చేదిగా ఉంది. కాని కథ 

మరిచిపోయినా మేమో అనే జాగత్తలో పడి మనం తీరుబడిగా నిల్చి నవ్వ లేని అవస్థలోకి 

దిగుతున్నాం. -ఈకని (కభావతీ పిద్యుమ్నంలో భదుని వృతాంతం శేవలం హాన్యరన 

(ప్రధానమైనది. ఆ ఖుట్టం కూడ, జైమినీ భారతంలోని సుజేవుని వత్తాంచము వలెకాక్ళ 

ఆఊత్తర క్యకి అన్వయించి కొంత సరసమై హాస్యాన్ని చేహాన్చేనగిగా ఉంది. ఈ 

భద్రుడు పగటివేషగానిదంటినటుడు. నఖికులందరినీ భ(టాజావలె పొగిడి కానుకలువుచ్చు 

కొంటూ ఉంటాడు. అదిచూసి కొందరు ఛూరవటువులా అకనిని నమీవించ్చి శ భద్ర, 

కడుసొంపులు-గాం బొగడించుకో6 జుమా తలసగనిప్పుడింత 'తెగుదారులమైకి * మని * తమ 

దండప్పు గోలల నున్న మాటు గోచుల ౫ నతనికిచ్చి పాగిడించు కొంటారు. కాని అతని 

పొగడ వారికి పూర్తిగా నంకృప్పి నియ్యలేదు. అసంతృప్తులై వారు అక్కొ_జే తార్గా 
డుతూ ఉంక్కే అనడు నారిని నంజేహీంచి దొంగలని నీలాపనిందవేసి ఎట్లయినా వారి 

నక్కొ_డ నుండి దూరంగా తొలగించ బోతాడు. దానికి వాసు కోపించి వాని పొగ 

డృకి మించిన విపరీత ధోరణిలో. 

క ఏమ్ముముచ్చుల మె యూహింప (ముచ్చుదనాల పుట్టిన యిండ్లు మ్ 

బోంట్లుకాళె 

ఆటవాండని నమ్మియనుమతింపగ చెట్టి పురమెన నశ నుంబుననుజొచ్చి 

పగలెల్ల నాటల (బ్రమయించుచును. సందుగొందులెల్ల "నెటింగికొనుచు 

శేలు 

కన్న గాం డ్రగుచునగళ్లు (పవేశించి యందు నెంతేటివారలడ్డ మైనం 

జక్క_డచుచుం చేను (గుక్కి_న పాటుగా 

నిష్టమైన య 'సుల్లయలవసి 

బ్రోతుకుచునికి స్వభావ * 

నుని పల్కి. అతన్ని నిందిసారు. ఈ ఆశేపంలోగల నిశ్యసత్యం వజనాభీవధకి ఉపాయాన్ని 
వెల్లడిస్తుంది. కఖాగతిలో అకికి యీ వృత్తాంతం చాలా స్వాభావికంగా రూందికాని 

హాస్యం మాత్రం బలాక్కృూశం-గా ఉంది. భద్రుని పొగ డ్త అనలు హాస్యాన్ని "మేల్క్కాల్చే 
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ధోరణిలో శీలేదు. ఈ ధూర్హ వటువుల అల్లరినెనా మరికొంత “పెంచి వర్టి ంచినట్టయి'జే 
“కొంత కూంరవినోదమైనా కలిగ నవ్వుకి బలమిచ్చి ఉండును, హోన్యం యీ కనిదృష్ట్రిలో 

శేదనడానికిదే ఉచాహసరణచాలు, 

ముక్కు. తిమ్మున్న గారి పారిజాతాపహరణం. కథలోను, కూర్చులోను, హాస్యం 

లోను కూడ పి ల్యేకత Was కావ్యం ఇ నాటకగతిభో నడిచిన (ప్రబంధం, 

కవి స్వతః హాన్య(ప్రియండు. భను హాస్య పదమైన న కంపులోకి తిప్పి నడపడంలో గాన్ని, 

సంగ (ప్రాషమెన విషయంలో pe వికృతిని చక్కొ_గా ధ్వనించి నవ్వించడంలో-గానిి 

సవ్యంగా మాటాడుతూన్న శై ఉండి అపనన్యాన్ని అతి చమత్కారంగా ధ్యనించి హేళన 
చేయనంలోగాని ఆపనవ్యానేష్న'నా సవ్యమని సమర్థించి చూపగల వికట్మప్క్హ లోగాని తిట్టినా 

ముద్దులొలికే థోరిణిలో తిట్టి విశిపించగల జిర్పలో నాని, యికనితో సాటి అనిపించుకో 
దగిన కవ్కి రాయలవారి దళ్చాకలో యింకొకడు లేడంకు ఆతిళయోకి కాదు. బహు 
భార్యా(పియుడేన భర్హపాట్లు ఎవర్శినెనా నవ్వించి తీరుతాయి. అడే విషయం యీ పారి 

జూతాపసారణ 'కావ్యానికీ ఆధారమైన విషయం. ఇక నుగనినింకొకరికి ఛారపోయించి 

తిరిగి కొనుకో_మని చెప్పిన కథకం కు మించిన హాన్యపవమై క కథ ఎక్కడో గాని దొరకదు. 
ఇలా ఆద్యంతమూ కథలో హాస్యాన్ని అంతర్షతం-గా నిల్పనాసిన కావ్యం తెలుగులో అంత 

వరమ్ పుట్టలేదు. ఈ తరనాత నెలసిన కావ్యాల్లో కాడ యింత సరసమైన హాస్యం నున 

కంద జేయబడ లేదు: 

“కులమును రూసమున్మగని కూరిమియుం గలదాన నంచు నీవలా” రుక్మిణి ఆవల 

సత్యభామ ఒకర్చిమించి ఒకరు వి(ర్రవీగేనరికి “రవ రవల్యాడ మెన్మ్కది వారికెంతయున్ ౫” 

అని (పారంభించినకథలోకి నారదుని దింపడం అనేది హాస్యానికి చక్కొ_ని నాంది 

ఆ వచ్చిన చారదుడూరుకోక ఓ పారిజాత పుష్పాన్ని (శ్రీ కృష్ణుని చేతిలో "పెస్ట్రేసరికి, 
పొపము ఉమాధవు డా క్రొన్ననం గయికొని భీష్కక నందనం గనుంగొన్ని సత్యథామ 

తలపున నిలువని గానే తటపటాయించి ఎవరికిన్నే ఎవరికి కోపం వస్తుందో అని బదరి? 

కొంఠనేపు గ్రుక్కిళ్లు మింగి నీళ్లు నమలుతాడు. చివరిశెట్లో తెగించి ఆ 

పువ్వు రుక్కిణి కిచ్చేసరికి, ననుయం కనిపె పెట్టి నారదుడు పువ్వ్వనీ, పువ్వు ధరించిన రుక్కిణిన్ 

'తెగపాగిడ్కి అంతతో ఊరుకోక * నత్యయింతకుకా (స్రుక్క_క యున్న నీ మహీమ నూచిన 
జోటులు విన్న,వించినక * అని అక్కడ ఆన్న సత్యాదేవి సఖికి ఊసహలందించి, జల్ల వలసే 

ఆకుతలు జలి ల్లిగాని చెళ్లడు. ఈ ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుని అవస్థ చిత త గించదగినది, పదో త్న్లు 
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'భాధశాముపడుకూ : .రవ్వలేకుండా - రచ్చశెక్కుకుంణా ఊన్నవాళ్లమధ్య . రంగిడీ పెట్టి 

“తమాషా "చూసీ ఆనందించే నారదులు నాడుగాదు ేటికీ మన మధ్య ఎందరో" కనిపిస్తారూ 

వీరు "పెళ్లే తంటాలకి తలాతోకా అనేవివహాడ ఉండవు. ఈ తంటాకిోరులకి 

అనుకూలంగానే ఉంటాయి అభిమానన్గులె అంటిపె పెట్టుకోతిరిగే నారో ఇెప్పేీబాడీలుకాడ. 

“జీను ' భేతాళం చేసి చెప్పి ఆకిపోతూన్న అగినై నా ఆరినివ్వుక, పుల్లలు వేసినట్లా కటికి రండు 

జోడించి చెప్పికాని నివ్రపోని ఘటాలు వీ ఈ ఘట్టంలో సత్యభామ చెలికత్తె యిడే 

విధంగా వర్తించింది. సక్యడగ్గరకుపోయ్యి అమ్మా యేమని చెప్పుదు? నని ముక్కు 

మారెతూ మొగం చాశానూ చేనుకొని, పారిజాత పుష్ప వృత్తాంతాన్ని సాకల్యంగా 

ఆమెకు వినిపించి క 

* ఎంకకులేండు నారధమునీంద్రుండు కౌరివినంగ రుక్కిణీ 
కాంత వినంగ చేను వినంగాయిలికెం బతిగూర్చు. దాననా 

యంతేటినాస లేరనియహంకృతి నెప్పుడు విజ్ఞవీలసచుక-. 

దంకున వచ్చునత్యగరువంభికం జెల్లదటంచు మానినీ. * అని 

శూడ అందించిగాని సోరుమాయదు. 

ఇదంతా విన్నతరువాత నత్యభామకు కలిగిన. కోపం నారదుని మోద కాదు, 
రుక్మిణీ మాద అంకకంపికాదు. “ముని య్మిసేయు రుక్కిణింగొనలగారణ మేమి ౫” అని 

ఆమె నారిప్టరినీ ఒడ్డున ఇట్టిది. ౪ ధూర్చనొపాలుండు. నేసినచెయివ మేమి చెప్పుదు ౫ 

నని మగనిమౌన విరచుకోపడి 

కళ సరికింపరు తము జాడలు 

తకుణుల తేగులములు నమ్మందగ దండ్రుమదిక- 

కోరదంబు దచలచిత్తులు 

పురుషులె పోచారి ర నవ్మంబోయూనె లియా. ౫ 

అని మగ వాళ్లందరినీ ఒకే క్రొలికికి చెచ్చి విడిచింది. దుఃఖము "హెచ్చి, మచ నరం తలకెక్కి, 

కోసం _మువ్మురమయేసరిక్తి సాధిద్దానునే ఉద్దేశం నహజం-గానే కల్లి; అమె కమాసిన -బీర' 

గట్టుకొని. మ కానముతోడ నిరస్తభూ'పయెై వాసెన కోట్టు'టి ౫  అలకపాన్పునధిరోహించింది 
సు ఈ (శ్రీకృష్ణుకక్కడికి రాక మూానణనే నమ్మకంశాని,. యింకా: 

ఛాళేదేమి అనేఆరాటంగాని ఆమెను నీడళేదు. ' శ్రీకృష్ణుడు వచ్చేడు. * బెదురుకూచే. 
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వచ్చేడు. “కేకనబటాంచల చంచలమైన తాలి? తోనూ, (బండికొంట్లుష పగిదికొ భరమియింంచు 

మునంబుి తోనూ వచ్చి, ఆలికిడెలేని ఆభవనంచూాసి అనుకొ నంతా అయిందని 

అనుమానించి అలక బాన్ఫు నున్న భార్యను ఆనునయిం = డానికి అన్నివిధాలా (పయక్నెంచ్చి, 

తలకిపొదాలు మోనే ననుస్కు_రించి తాఫపుదిని, “అర్క_ మానవ్రుగదా యిక లై 
నరాళకుంతలా అని ట్ర, దాని కామె చివ్వుమని లేచ్చి 

ఈ -ఈయేన-గారఫుం (బియము లీపస లీ మొగ మిచ్చమాట లే 
లా నిను నమ్మి యుండిన భలంబిజ తోడ కబ్రైనీకు నీ 

యానసుమి ననుం జెనకి యారడి నెట్టిన నవ్వువారలం 
గాన వజుంగ]నే పనుల కాపరి భావజక ర్మ ముగ్మముల్' ౫ 

అని (పారంశి ంచ్చి అనవలసనే నెవన్ని వెంగం ముంచే అచీసి బాలకి పెగా ఏడుపుకి “పుంందలం3 
ళ్ 

"పెట్టింది. "కాని యింత ఏడుఫూ *జేవతా శేలివన నంబుసాచ్చి యినికిన్ బల నూవను. డె 

వచ్చిన దీలుపండుగ వోలి యిట. చచ్చెదం బారి జాతెయుకా? ఆ జులుకులం కష్ట షునినోట 

భర తదోవు గ” మాయమయింది. 

ఇలా ఒకదాని కొకటి అతికినట్టు గ్ ఘటనలు పేర్చి అంనటా వికృతులు కార్చి 
నసహాదింగా భాసీంబుజేసి, బుక" గాడికి కక్క జే ర న్వ భావంతో ఉన్న లోపాల్ని చక్కు. గా 
స్వనిన్తు కథ చదువు తూన్నంతనేపూ చచిరునవ్వుతో-నే చదివించగల చాతురి యీ కవిలో ' 
ఉన్నంతగా మన తేలుగు కవు లెందరిలో సోలేదు, ఉత్తరకథలో సత్యఫామ'చేత నారదునికి ' 
శ్రీ కృష్ణుని ఛారపోయించిన చోటహాడ ఎంతో హోన్యం అందించబడింది. నారదుడు తన " 

తంబురా, చిడితల్సు సగ రలు కృష్ణునికిట్చీ మసాయించటమే కాక ఈ పొమ్ము పొమ్మని 

యొక కొంతపోప బోవ, రమ్ము రమ్మని మరల, జేరంగ బిలిచి * ఎన్నో ఆగడాల పాలు'చేస్తూ 
శనవ్వుటాలకు బనులు కొంటాడు, ఇలాటి ఫుట్ట్రూలు-గావ' అక్కొ_డోక్కొ_డ చక్కని పరి 

హాసోకులుయాడ లా 'కాస్యరలో ఊన్నాయి మెగా ఈ (కింది బొవనురదుల .వికోటాలు 

చూడండి 

“ బలి దనుజేంద్రు గట్లికని ఫల్కభగ విందుము గాని "నేడు నూ 
"వెలి యిది పుష్ప డానుకముచే నిను గట్టగంగంటి మింకనె 
"మ్మెలు పచరింప రాదనుదు సేలములాడెడు ను సక్యబోంట్ల న 

న్నల నెసకొల్పు చుంగలన సక్విరి భర్మి ఫీను గల్టునుల్, s 3 
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జలా చా క్ రియా కలాపాలన్నిటిలోనూ హాస్యాన్ని అందించిన కవి, (పబంధకవులలో 

యా ముక్కు_కొమ్మన గారోక్ళ_ాె. 

తెనాలి రానులింగ కవి “వికటకవి? బికుదాంకికుడు. కాని యీకడు (వాసిన 

కావ్య మేదీ హాస్యమయమై మనకు దొరకలేదు పొండురంగ మహాత్మ్యము (వ్రాసిన రామ 

కృష్ణుడే యీ రామలింగడని నిర్ణయించుకొన్న నాడీ “వికటకవి? శబ్దం మరీ నేతి వీరకాయ 
వాటంగా తయారౌతుంది. ఈ కావ్యం యికనిది కానినాడు మనకు మిగికేవి యికని 

చాటువులు మాత్రమే. అవి కూడ చదవగానే తటాలున నవ్వించడానికి తగిన ధోరణిలో 

ఉన్నవి చాలకొద్దిగః ఉసన్నాయ్యి ఈ చాటువులకి సంబంధించిన కథ లెన్నో ఊన్నాయి, 

అకథలు చెప్పి అవృతలు వేసుకొన్న వాళ్ళకే గాని, అందుకు సోచుకోనినారికి యీ 

పద్యాల్లో నవ్వదగిన విషయం కనబడదు ఆ కధలుకా డా కొన్నింటికి ముందూ నెనుకా 

మూడ చెప్పుకోవాల్సి 

“ “కెంగేల రామకృృష్రుని 
జ్ 

జంగరు కడియంబులుండ బండితుండగనా 

జంగులు జలులు గలిన 
గం ౨ 

సింగారపు టూర గుక్యా సీంగంబగునా. ౫ 

అనే పద్యం యిడేరిక మైనది. ఇలాటి చేస్నో యికని చర్మితకీ, చర్యలకి నంబంధించీన చొటు 

వులు ఊన్నాయి. కథ చెప్పుకోనకళర లేకుండా నవ్వదగిన పద్యాలు కూడ వాటికి సంబం 

ధించిన కధ వింకే యింకా ఎక్కువ 7 నవ్వించేవిగా ఉంటాయి. 

66 బాబా బూదుల లోపల 

బాచన్నే పెద్ద బూచి ఉఘందానుకొ 
(on) ఉగ 

బూచన్న రాతి ఇరుతురు 

బాచన్నను జూచి పట్టపగలే చరతుద్ . ౫ 

ఆశే పద్యం యికడు తనకుమారుని మజ, భార్య కోరిక మీద, ఏరికోరి పఠించిన దని వింటే 

సవ్వు మరికొంచెం ఎక్కువగా నస్తుంది మరికొన్ని పద్యాలు విని మనం నవ్వినా స్లూూర్వా 

కరాలు తెలుసు కొందామే జిజ్ఞాస ప్రకటించకుండా ఉండలేము. * మేకతోకకు మేక 
తోక, మేకకు తోకమేకి తోకా మేకా తోకసేక * అనే నీన పద్యం యీరక్యైనది 

కాక్ కోట సయం నానీ య్ నవల. అ a ల్లి సమూ మ శ భయం క అచ్బలాచాగ్య నన్నా. అనాణారి భయం నాస్తి తిష్టన్మ్మూత్రస్య 
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నన్ని "ఢి వంటి చాటువులు అనభ్యము గా కూడ ఉన్నాయి. మరికొ న్నీ చాటువులు యితనీవో, 

కావో తెలియదు. మిద (వ్రాసిన బాచన్న మీదె పద్యం అడిదము సూరకవి గారిదని 
(బేతీతికలదు. అసలు బాచిగాజే రామలింగడని మో (పతీతి ఏది ఎలా ఉన్నాయి 

యసకు సంబంధించిన కథలు మాత్రం చక్కని హాస్యాన్ని కల్తించేవశే సంగతి రూఢి ఈ 
కథలు కల్పితాలా * నిజాలా? అంపే అవవేశే సంగతి. హాన్యఫూరితాల"నేది. నిశ్చయ 
మైన సంగతి, వీటితోగల యుక్తి చాతుర్యం వాక్చముత్క్బ్చత్సి ఖభుటనా వైదుష్యం వారా 
లన్ని కడుపు చెక్క_లయ్యేలా నవ్విస్తాయి. ఈ కథలనిన్యా యీ కవి అనినా తెలుగు 
వారి కంత అభిమానమో తెలుసుకొ నేందుకు *ఇకని పేళతితే ఏడు కథలు ఇెప్పిగాని ఊరు 
కూకళాూడదనే లోకోక్తికి మించిన (ప్రమాణం వేరే అక్కరలేదు. ఇంతగా హాస్యాన్ని 
జీర్ణ ందు కొన్న యీ కవి, కలం పట్టుకొనే సరిక్సి మూతి బిగించి ఎక్కడలేని గంభీరితనీ 

ఎరువు బెచ్చుకొని ప్రైణాతి ైథం-గా రచన సాగించి హాస్యాన్ని తననీడలో కూడా 
నిలవనిన్వ లేదంకే ఆది మన (ప్రారబ్దం, 

ధూర్జటి కవి వాసన కాళహస్తి నుహాత్మ ఖ్రములో తా-డా మనకు సన్వు దోర 

కదు. కుమార థూ టి గదనలు కూడ యిదే మచ్చు, 'మొల్ల (వాసిన రామాయణం (ప్రౌఢ 

తలో వ్టికి తక్కువ బే "కాని హాస్యం విషయంలో వీటికి తుల్య". తంజావూరు రఘునాధ 

రాయలు (వ్రాసిన వాల్మీకి చర్మిర్రలో తగ మాత్రంహాన్యం కనిపిన్తుంది కాని అది ఎవో ' 
కాక తాళీయం గా వచ్చినట్లిన. నాల్మీకి (పొరంభిక జీవితానికీ సంబంధించిన భుట్టంలో యా 

షోన్యం ఎలాగో దొర్జిందిం చేవువూర వేంకట కవిగారి విజయవిలానంలో డాక్, చాతు 

ర్యం కొంతకు కొంఅగా హాస్యాన్ని సమిోపస్తూంది. సుభ ్రార్జునుల వినావా ఘుట్టుం' న్వతః 

హాస్యాని కనుగుణమైన కథగలది. మాయముని7-= వచ్చిన అర్జునుని చేష్టలు నన్నయాగారి 
వంటి బుపీ.కే నన్వుగొలిపి ఈ మునీంట నీకుబెన్నే నలినాతలందు మది నిల్చ్బంగ ౫ నని శ్రీ) 

కృష్ణునిచేత పరిసాసింపజే నేయి. ప్రసంగ (ప్రాప్త మెన యి హాస్యాన్ని విజియవిలాసక్షర 

విడిచి పెట్ట కుండా పోషించిన నూట నిజం. పగ సుఫ(ద్రార్జునుల సంభాపణను "నాటకీయ 

వ్యంగ్యథోరణిలో నడిపించి హాస్యానికి వన్న బెస్తేడు. బలరానూదులకు చెలియ కుండా 

ఈ వినాహాన్ని జరిపి మరదిగారి మనోభీష్ట్రాన్ని "నెరబీర్చిన కృష్ణుని నటనల్కు అంతా అయిన 
వెనుక బలరాముడు పడిన అకార మాలిన కోపతాపాలు. రుక్మిణీ " నత్యాదులు సుభద్ర 

ఈ క్ వ ట్ నాడిన పరిహాసాొలు వ గ రాలు చక Gr § హాస్యాన్ని అందించేయి. ఇలా నిత్య జీవి 

తంలో ఉన్న హోన్యం 'కావ్యర్గలోకి రాగలగడం తెలుగులో చాలా అరుదు. అనలు మన 
పారు జీవితాన్నీ సాపాత్యాన్ని వేర్వేరు పక్టీల మాద సమానాంతర దూరంలో. నిలిపి నడి 
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కంచెలు. ఎక డో ఒకరిదరు కొవ్వులు కొంచెం సాహసించి వీటిని కలపడానికి (సయత్ని6 య హా స 

చిన్నా" మిలిగిన వారికి నచ్చదన్నో అందమూ హార్చ్మి ంచరనో భయపడి, భావదాస్వానికి గురియై 

“ఏగతి రచియించికేని సమకాలము వారలు మెచ్చనే కదా అని నిస్ప హతో నిట్టూర్చి, 

తవు ప్రయత్నాన్ని విధిలేక వికముందు కొన్నారు ఇటా చాటుమాటుగా (యత్నించి, 

జీవితంలో ఉన్న హాస్యాన్ని సాహిత్యంలోకి సంల్పంగానై నా తెచ్చిన బారిలో యూ 

చేవుకూర వెంకట కవిగారొకరు. ఇడే వి” మైన (శయత్నం అప్పకవి (నాసిన శొశిరఖూ 

పరిణయ కావ్యంలో కూడ కనిపిస్తుంది. 

కళనఖా పరణయంలో కిథ మూలంలో నే వ్యంగ్య హాస్యానికి వీలిచ్చేదిగా ఉన్న 

కథ అన్నివిధాలా అనుకూలుడైన వరుడుగా మేనల్లుడింట్లోచే ఉన్నప్పటికీ (దూరపు 

కొండలు నునుపు” అన్నట్లు పె నంబంభ వరా తెచ్చి, కుమాకాకు తార్పదలచే సి శ్లీ పెద్దలు 

శటికీ కనిపిస్తారు. పీటల మోద సెల్ఫి తప్పించి ఎత్తుకు ..ప్రయెత్తులువేసి కార్యాన్ని సాను 
వం రం are. చావ 

కాలం చేసుకొనే (ప్రాజ్ఞులు కూడ నేడు లేకపోలేదు. ఇలా స్వతః హాస్యమయమై ఉన్న 

కథ యీ శకిరేఖా పరిణయం. ఇందులో ఉన్న వికృతిని మరి కెంతో వృద్ధి జేసిన విపయం 

ఘటోత్క_చుడు మాయ శశిశేఖుగా అవతరించి వివాహ మంటపాన్ని రణ రంగంగా 

మార్చి రసాభాసచేయటం. ఈ వినాహ ఘట్టంలో చూపిన రాక్షన మాయలన్నీ అద్భుత 

వోస్యాలకి చక్కని అలంబనలుగా ఊన్నాయి. అందరికంటిక్ శకికేఖగా కనిపించే ఘుటో 

త్క_చుడ్కు ప్రస్తె కట్ట వచ్చిన లక్షుణ కుమారునికి మాతం భూతంలా కనిపిస్తాడు ఈ 

మగ 'పెళ్ళివారి మోద అటు కోవికిగాని ఇటుమసకి గాని సానుభూతి లేదు కాగా వారెంతగో 

ఏడుస్పే మనకంత-గా నవ్వు కలుగు తూంది, 

౪౯ చూడ లక్ష్ముణున కాసుపతి కుంజేలుగా గంతులు పై చుచుంానబడీయె 

"సెంబడినతద౬డాత్మ,. నెజిగంది చూడంగాం బిండి6 బొక్కు.చు గండు 

; మ బిల్లియయ్యె _ 

వగచుచుం చెరవంచి వాడు వీక్షింపంగా6 గొక్కిరింపుచు. బండు 

| ॥ క (్రోతియయ్యె 

నిదెచ్శితమనీ యొంచి పదిలంబుగా౬ జూడ రోనుముల్ "పెరిగి 

నుదిని (శ్రమం జెందితినొ యంచు మరియు జూడ 

మినుకు కోజల సర్చమై మోది'కెగసి “7 
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నపుడు భయమున "రెప్ప లల్లార్చు కొనుచు 

బండ్ల నిగిలించి విలపిం చెం బెండ్ కొడుకు 

ఈవిధమెన రాకసమాయ లెన్నో యా ఫుట్టంలో విస్త తంగా వర్ణి ంచ ఒడ్తాయి. ఇవి 

“గాక ముతైదువులతో మూయ శోశిలేఖ పల్కిన పలుకులు కూడ ముచ్చట గొల్చేవిగానే 
అతా క 

ఉన్నాయి, 

“ పతియుననుయహాడి భూమిం బది*నేని 

మదన సౌఖ్యంబుతో మిమ్ము మదిదలంసం 

జూడవచ్చినం గన్నెత్సి చూడెనేను 
నలి పొదంబు లాన యో ముగదులాగర 

తాల ధరుండైన హరుండైన ధాతయ్హనం 

దొడరి నాయింటి వాకిలి (దొక్కొ_(గలF 

చేడు మొదలుగనాకు మారాడికేని 

యగ్శమానుల గంణిపె నకైరాతు? 

ఇలాటి మాటలు నిజానికి విగనంగానే ఉన్నా సందర్భాన్ని యట్టి సహ్యంగానే ఉన్నాయి 

సందర్భాన్ని పు ఫురన్మరించుకొని, నరనంగానో విరనం-గానో, యూ అరహత నవ్వించగల 

నారీకాలస్రు కనులలో బాల తక్కువ, 

తాశు మంచి తిమ్మకవిగారి కృతులలో మనకంత-గా హాన్యం దొరకదు. సరిగదా 

వీరు హాస్యానిశకై చేసిన (ప్రయత్నం కూడ చాలాచోట్ల విఫల (ప్రయత్నంగా కనిపిస్తుంది. 

నీలా సుందరీ పరిణాయంలో గొల్ల లేని మొదుట ఛాహ్మణుడు (శ్రీ కృష్ణుని లీలలు వర్షించిన 

భుట్టంలో చై తలేశేం, గొల్లశేని పరివారాన్ని బర్ణి ంచినచోట నె శక, హాస్యాన్ని "రెక్క 

బట్టుకో లాగడానికి చేసిన ప్రయత్నం పంత కనిపిస్తుంది, "పిశేకాదు వీరి తరువాత తిరిగి 

తిరపతి 'జేంకొట కన్సలకాలం నగక గల మధ్య కాలంలో నెలసిన చాలా మంది 

క్రన్రలలో * జబోన్యం లే పోవడ'మో, వ న్వేబలవంలఫు చాంవ్కూణార్థము గా రావడమో 

జరింగింది, అసలు కాన్యాలే సహజంగానూ స్యతం్మత్రంగానూ వచ్చినవికావు. అన్నీ 

యించు మిందు మక్కీకి మకీ గా (బాసిన (బంధాలే, అలాటపస్పుడు హాస్యానికి 

సద్యత గాని నవ్యత గాని కలగడం న్వష్నవార్శ, “తెలుగు సాహిత్య' చర్మిక్రమలోే యీ 

శాళం ఆకు రాల్భుకాలం, తిరిగి నసంతో నయం గద్యంతో గాని కాలేదు, 
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అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నా యీకాలంలోనే హోన్య'కావ్యాల"నే సీరుమోద కొన్ని 

ఆధికే ప కాన్యాలు, కొన్ని బూకు కావ్యాలు నెలనేయి. రావణ దమ్మూయ చం(దరేఖా 

విలాపాదులీ కాలపు రచనలు. ఇలా బూతుహాన్యం కాక పోయినా శృంగారాన్ని విచ్చల 

విడెగా అందించిన తారాకళాంక విజయరాధి కాస్వాంతనాదులు కూడ యిదే కాలానికి 
చందిన డజ్ఞ ఇలరచనలు. ఈ శృంగార వ్యామోహం ఉత్తర రామాయణం 
వంటిపురాణకావ్యాల్లోకి గాన వ్యాపించింది. ధరణీ చేవుల రామయ్య మంత్రి 

గారి దశావతార చరిత యీ విషయంలో మో అెండాకులెక్కువగా - తొడిగింది. 
అయితే యీకవి కొంత హాన్య పియును. కాని అది రసిక హాన్యం. శృం-గారాంగ మైన 

హాస్యాన్ని పోగలిగినన్ని పోకడల పోనిచ్చి నడపగలచాతురి శ్రీనాథుని తరునాక తిరిని 
యా రామయమంత్కిలో క్ నిపిస్తుంది. ఈ దశావతార చరికరిలో కృప బలరామావతారాలు 
ఇంటిలోనూ శృంగార హాస్యాలు ముమ్మరం గానే అందించబడ్డాయి. ఇందులో చిలిపి చేష్టలు, 

జగడాలు అల్లరుల్కు నరసాల్కు సరాగాలు సయ్యాటలు పంతాలు పరిహాసాలు అన్నీ 
స్థానం నంపొదించాయి,. యా హాన్యంకూశ మన మెరిగినదీ, నిత్యజీవితంలో అంతోయింతో 

అనుభవిస్తూన్నదీ, జీవితాన్ని సరనంగా పిరాయించి నడపగలిగినదీ అయిజంది. ఇక 
జారత్వంలో ఉన్న 'సాహనం, చతురత, తత్పరత వై రాలుకూడ సార్వాద్భుతమిళిత్యమెన 
చల్లని వహోస్యాన్నికార్చేవిగానే వర్తి ర్థింపబర్షూమి. ఎదుటి వారిని మూర్తులు గాచే సి 
స్వహాయోజశాన్ని సాధించుకొ నే నోపకాంతల అభిసారంలో ధ్వనించిన హాస్యం యా 

క్షింంది పద్యంలో చూడండి. 

“ అత్తయెక్క_డికంచు నడుగ నెక్క-డికి లేదిదుగొ వచ్చెదనంచుే? 

నొక ్ త 

కోడెలు ఏడిపించుకొచనెనంచు వాకిట మజది లోపలికంచి జరిగా 

._ నొక 
పొారుగింట నుండు మా పొరుగింటి పడుచునుజూాచి వచ్చెదనంచులే చె 

నొక 
\ మంచినీళ్ల కుబోయి మజిలివచ్చెదనంచు వేడ్న_మోఅగెనేగ వెలదియో ర్రూ 

తోందలో తోడికోడలు పోవంజూాచ్చి యేడకేయన్న నదియు నీ 

చేడకన్న, 
గూయకోు మటంచు నిద్దజుగూడి శ దొంగలై పోయిరాగోపధూర్తు. 

కడకు, గ అ) 
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హార్కావతార భట్టంలోకాడ సరనమైన హాస్యం పోషింపబడిండి. చానుకి తల తోకలు 
పట్టుకోవడంణో రాకనులు చూపిన తెలివికక్కుునతన మే-గాక, తరువాత జగన్మోహోనిని 

చూసి తమ్ముతామేమరిచ్చి అవృత కుంభాన్ని ఆమె చేతికిచ్చి మోసపోయిన చందముకూడ 

హోస్యమయం గానే వర్ణింపబడింది. ఇక యీ భుట్టంలో బలి చక్రవర్తి కీ జగన్మోహినికీ 

నుధ్య నడచిన నరసోక్కులుకూడ, సందర్భాన్ననుసరించి, చల్లని హాస్యాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. 

ఈ పరాచకాలు అమృతము పంచటం పూర్తి అరీదాకా నడిచ్చి బలిన్తీ శఈదనుయాయులనూ 

చవరివరకా మూర్జులు గాచేసి నవ్వులపాలు చేస్తున్నాయి. కాని శృంగారం వినాగా ద స్ట 

కావ్యంలో ఎక్క. శా హాన్యంక'నపడదు. అదైనా శృంగారాన్ని మించి చెల్లిన పట్టు 

తక్కువ శృంగార నర్జనభో యో కవి కౌెచితికాడ పరికింపడు. రామావతార కళలో 

విక్యామి తుని నోట రామలక్కుణులకు వుప్పిం-చిన అహల్యా వృత్తాంతం పచ్చి కంగారంణో 

పది అహల్యా నం్మక్ర ంద నీయ కావ్యాలక్ నరిపోయినంత సామ(గితో నింపబడింది, 

అడిదము నూరకవిగారు తిట్టుకవిత్వానికి (సిద్ధులు. ఈయన "పేరుకి రాజాస్థాన 

కవిగాని చాన వానికి స్వతంత్రుడు, (శాపాదపి శారాదపి అనే మచ్చులో ఎంతవారి నై నా 

ఎదిరించి తిరస్కరించి తిట్టి లొంగదీనుకొ-నే రకం. కలంతోపాటు కతిగగాడా నడుమున 
గట్టి తిరిగిన వ్యక్తి. నియ్యాగానికి' పెట్టినది పేరు. తత్కాాళీననైదిక కవి అయిన శేకొపల్లి 
'సపోముప్పగారీయన చాధపడలేక్క “జిలిబిలి పలుకులనెలద్కీ పలుగాకిన కారగుళ్ల పాలై తిగడే, 

యిలలో నై దిక' విద్వత్సి లకంబులనేమి దిక్కు. తెలిపితివమ్కా ౫ అని చె న్యమోడుకూ చెప్పిన 

పద్యం. ఆ కాలపు కవుల వ్యకి గతద్వేసాలు శాఖాగతం గా మారి ఎలా చెలరగయోా “గెప్పక' 

చెప్పుతూంది, సూరకవిగారి ధోరణిలో యీ మృదుత్వం కాడ 'కనపడ 

కళ త్థెడంత విభాతి పెట్టి తాతలనాటి కుండనాల్ వీనుల గునిసియాడ 

మెల గక్కు_డు శాలుముడతలు నెరసిన బోడి బ్బుర్రలమోదడ బొనగ జుట్రి 

(పాక నీరుంగావి పంచెలు వృషణముల్  గనుపింప గా డొ "ల్లు కచ్చగటి 

బరగు దుష్పండిత (బ్రహ్మా రాకునులచే గవితారనజ్ఞత కొట్టువడియె 

కాన నీరీతి జూచెదో కరుణ నూద్భ 

నుల కవిక్వ మేరీతిని సూటిజేసి 

| రత జేశుదొ నీవు మారతుకుడవు 

జానకీ రాను బేవతా సార్వభౌమ,” 



122 

ఆని యికడు సోముప్పకవి నుద్దేశించి చెప్పేడు. ఇంత ఘాటుగా ఎదిరించే యీస్యభా వానికి 

'తోడు యీయనలోగల విశేష ప్రజ్ఞ ఆసు కవితాధార. ఆనువ్రగా యాయన చెప్పినవాటువు 

లెన్నో ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని హాస్యానికి సంబంధించినవి కూడ ఉన్నాయి. కాని 

యికని హాస్యం చంకితనంతోగనాడి పెళుసుగా ఉంటుంది. మోటుగానె నానరే ఒకరిని 

ఆశేపించినంలో యితని హాస్యం ముందంజ'వేస్తుంది. ఇతని (యబంధాల్లో నున కెవ్విధి మైన 

హిన్నము దొరకక పోయినా యీ అధిక్షేప హాస్యం (58tir8) మొతం యీయన 

(నాసిన రామలిం గేళ నోతకంలో హెచ్చుగా లఖిస్తూంది. ఈ శతకంలో ఆనాటి విజయ 

“నగరాస్తాన: తాత్కాల్కాధిపతులె న నీతారానురాజుగారి దుర యాళన్నో నెలడించ 
థి a ౯a య | 

ల (వే ఆ జనం నయ = గ బీ 
బడ్డాయి. కళ న్యమ్ము, లయనసమర్థుం డొక్క_(డుకడు మాన్య ముల్ ము నంద రని 

చెప్పిన పద్యం వంటి వెన్నో, యీ రాజుగారి నుద్దేశించి (వ్రాసిన పద్యాలశశకకంలొ ఉన్నాయి, 

ఇలా దోషాన్ని 'నెల్లడించడమేగాక ముద్దు ముద్దుగా తిటి డీవించినటి ధోరణికాడ కొన్ని గ ద ది లు లు 
పద్యాల్లో కనిపినుంది ఈ కటు ఇలాటి న్యకు "లెనరిక% నా సే అన్వయిస్తాయి. 

౧౧ అటే లే వె రా ఆ జాతో 

ఈ పదుగురు (గోతినెంబడి నంఇరింపేే నాహాకుల్లేె శవంబు నకును 

గ 0గి లెద్డుకులేవె ఫున తూర్యరావముల్ కలిమిగ ల్లజేనారకానినులకు 

బులిగోవు జంపి నక్కొ_లను బోషింపటే స్థూల కాయములేదె 
దున్నలకును 

బుక్నిపంటిక్షిలేదె పుట్టంబుజుట్టుట వేణుభరుండెస్టు నెంటరాడె 

న్యాయపడద్దతి నడువని యవని పతికి 

నెన్ని చిన్నెలు గలిగిన సెందుకొొజకు 

నంతనమున జూడ వలయు 'నాయయ్యసుఖము 

రానులింగేళ రావుచంద పురనాసు” 

ఈ విధంగా ఆలంబనానికి న్యాప్పి కలిగించి నీతివోడించి నిజాన్ని నెల్లడించిన కారణంచేత 

యీ శతకంలో ఊన్న అధిక్షేప హాస్యం మిక్కిలి సరనంగ* ఉంది. ఇదే ధోరణిలో 
లోక వృత్తాన్ని యీనడిస్తూ (వాసిన పద్యాలు కూడ యీాళతకంలో ఛాలా దొరుకుతాయి. 

అనాణారం, అన్యాయం, అత్యాచారం, అభకారముగం, మిభ్యా ఫీమానం పై రా మానవ 

సహజమెన లొపాళన్నిటినో చక్కని సామ్యాలుచూసి అపహసించిన పద్యా లిందులో 
ఎన్నో ఉన్నాయి, 
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ఈ కాలంలో మనకు శతకాలు "'హెచ్చుగాలభించాయి. ఈ శతకాల్లో క్రోన్నీ 

కేవలం హాన్య పూరితాలుగా హవ ఉన్నాయి. మరి కొన్నిటిలో హోస్యోపమానాలు 
కూర్చి అపసవ్య మైన విషయాన్న ల్లా యోాసెడించి సన్య మేన నీతిని బోధించడం జరిగింది, 

వీటిని గురించి తరవాత (ప్రకరణంలో మనవిచేస్తాను. ఈ 'కాలపు యితర కవులలో 
హాస్యం కోసం జదకొడం పృుథా?ంిమ. ఈం చివరికాలంలో కొంత హాస్యమయమెన కథను 
ఇతి వృత. ౦-గ* (గ్రహించి (వాసిన కావ్యం భూళిషాగ్రి కృష్ణక విగారి ఆ గణనాధాభ్యు 

దయముఎ౨” -ఈ కావ్యంలో గజానన తపస్సు నొంకిరుడాతెనికి కరాలు డుసాదించటం, ఇది 

తంగా శివుడకని గర్భంలో చరపడ్డం.  విడిపించుడానికని |బహ్మోదులు గంగిరెడ్లవేషంతో 
గజాసురుని వద్దకురాసటం, గంగి రెద్దుగా నటించిననందెకోరిక పె గజాసురుడు శొంకరుని ఏడిచి 

(ప్రాయోపవేశం చేయటం, ఇంటికి వచ్చిన శాంకినికి వాకిట కాపున్న కుమారుని ( వినాయ 
కుని ) తో వాగ్వాదం జరగటం, కోపించి శొంకరు-డాతని సంహరించటం, పార్వతి ఏలపీం 

చటం, తిరిగి చచ్చిన కుమారుని బ్రతికించి గజాసురుని తల నానికి వోడించటం, వరాలిచ్చి 
గణాధిపతిని చేయటం, నగరా వృతాంతాలేగాక స్యెనుంతకమణీ కథ మాక జోడించి 
నాశయ టడింది. పూర్వ భాగంలో ఎక్సాని హోన్యం అందించబడింది. గంగి రెడ్ల వేప, ఘట్టంలో 
హాస్యం బాల స్వాభావికంగా ఉంది. శంకరునికి గణపకితో జరిగెన వాగ్వాదం కూడ 
చక్క్చాని హాస్యాన్ని కహారుస్తూంది, వచ్చినవాడు శంకరుడని గణపతికి “తెలియదు. తన ' 

యింటికి తనను పోనీయకుండా ఆడ్డ గెస్తూన్న యాీాకరవా జెపరో యీాళో గరు డెరుగడు, ఈళ్వ 
రడతనితో, 

4 చాలక నీనెవ్వండవు 

(వేలంతయు లేవు నన్ను వెరపించెద వీ 

శూలం బెక్కు_డదొర కను 

లే 'లెమ్మజైదవు ఫీత్రి లేశము లేకకా, ౨ 

అనీ పలికి అంతక ఏినకపో తే LC చెరీనాడవ్ర సీకు ఏివేక మేమి తెలియకున్నది 

పోపామ్ము * అని మందలించేడు. కాని గణపతి దానికి మారుగా 

ఈ బఓ కటు. కనక బజెడు బూడెద 
రు టు! టు 

దిట్టముగ సలంది ముట్ట గూడ 
౬ లు 

నట్టి పునుక పేర్లు ెట్టన డాల్చితి 
లు య లు 

వీటి న్మెరివార తెందుగ్నలరు, 77 
కు 7 
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ఆని పలికి 4 సాకు వివేకము లేదని పాొంకటముగ బక్కెదీవు పరగ్భహమునకుం దేకవ 
సొచ్చెదు నీకు వి'వేకంబున్న = 3 ఆని మారు (పక్ని సాడు. 

గణాధిపతి మోదక (పయత కూడ హాన్యమయం గా నే నర్మించ బడింది. 

“(పతి యింటకా గణనాయకుండు మువమొవ్చక మోదక ంబుల్వెనక 

త్ర | చ్పపీ ననకకా క్ల మితి మో౭ంగ భుజంచి ర్ఫోపి సనక మేలైన భక్ట ్యంబులక 

గుకుకింబొప్పగ మూటగట్టుకొని చేకొంచుకా నుహోల్లాసం 
యుకు డై (లేన్బుచు వచ్చె నంతెటను సూర్యుం టే॥ నసాదికిక౯ా, 3 

ఇట్లు వచ్చిన సబిపతి తల్ల దిండులకు సాష్టాంగ పడుసరిక్కి పాపము * గర్భ మొయ్యన 
భరి తికి వెరాసి క రాబ్ద పాదముల్ వీసము భూమి కందకను నెన్మ_కు ముందుకు తూాగుచుంజ ౫ 
-గాచూసి ఇంద్రుడు నవ్వాపు లేక పోయాడు. 

ఆధునిక కాలం మనకు గద్యంతో (పారంభమయింది, గద్యంతో పాటు-గానే 
నాటకాలు (ప్రహసనాలు నవలలు, వ్యాసాలు అనేవి విరివిగా (వాయబడుతూ వచ్చేయి. 
పద్యంలో కం కొ గద్యంలో హాస్యానికి అవకాళం ఎక్కువ. పద్యం ఉదాత్తమయిన భానాలక్తీ, 
గద్యంవిషయనిర్వాచనానికీ వాడటం అనేది మనలో-నే కాదు యికర భఖాషలవారిలో కూడ 
కనిపిన్తుంది. ఉదాత్తవుయిన భావాలు వెల్లడించడానికి కావలసీన ఉన్నత మెనభాష, 
గంభీరమైన ఒర్ పరిష్కృతమన ఆవేశం, వగ రాలు పద్యరచనలో శో భిసాయి. 
ఆ లకణాలన్నీ పట్టించుకొన్న నాడు పద్యరచన (పౌథమె, ఉత్త మస్టాయికి "చెందినదిగా 
పరిగణింపబడుతుంది. అయితే యీ (పౌథతగాని, గంఫీరత గాని, హాస్యానికి అంతా 
ఆవకాళమివ్యవలనేవి కావు. అందుకే ఏభాషా సాహిత్యంలో వెదికినా ఉత్తమ 'కావ్యాలని 
పీంచుకొన్న వాటిలో . హాన్యం అప్రధాన రనంగానే పోషింప బడి దొరుకుతుంది గాని, 
(పధానంగా నిల్చి కనపడదు. 'కాక్తా పద్యం ఎప్పుడూ నంస్కారులై న (పజలకి పనికివచ్చే 
హాస్యాస్నే అందింపజూస్తుందె. అందుకే పండితులామోదిం-విన హోస్యం (ప్రజాసామాన్యా 
నికి తప్ప నివ్వక పోవటం, (ప్రజలు మెచ్చిన హాస్యాన్ని పండితులు ' వెలిచెయ్యడం, అనేది, 
మామూలై పోయింది. గద్యం అటు పండితులనూ యిటుసామాన్య (శుజనూకూడ తనకు 
సుముఖులుగా చేసుకొని నడుస్తుంది అజేకారణంచేత గద్యలో హోన్యంకూడ యి 
మురు తెగలవారికీ నచ్చిన స్థాయిలో అవతరించ గలుగుతూంది. 

| భూ 

"తెలుగులో గద్య రచనలు సాగించడానికి (శుబల (పోత్సాహం యిచ్చిన విషయం 
సొటిమనపారి సంస్కాారాభిలాప్క ఈ సంస్కారం ఒక కేశ ౦లో కాదు; మతంలోనుు 
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ఆచారంలోన్సు అభీ ప్రాయంలోను అభిరుచిలోను, ఆన్నిటీలోనున్నూ. అటునమాజంలోనూ 
యిటు సౌాహిక్యంలోనూ (వేళ్ళు, పొతుకొనిపోయి ఉన్న(పా-వీన రూఢిగతమైన పద్ధతు 
లన్నిటిన్సీ నంన్క_రించిి, నవ్యత 'నాపాదెంచ్చి నవీనగతిలో  నడపవళెనే అభిలాష అయా 
నంస్కా_రోద్య మాలన్ని టికీ మూలం. చేళింలో అస్వుడప్పుజే వ్యాపించిన ఆం గ్లేయవిద్య, 

ఆగ్గోయ బరిపొలన, అనేవి మనవారికి యివరజేకములతోనూ, వారి సాపాత్యంతోనూ, 
బారి నాగరికితతోనూ పరిచయం కలిగించి మనమెకిగెన (పాఠ విషయాలకీ యిష్పుజెరిగిన 
యీ(కొత్ప విషయాలకీగల తారతవ్యాం గమనింపజేస్తి తప్పని తోచినది నిరసించిడానిక్తి 
ఒప్పని తోచినది (గిహించడానికి తగిన ఆ త్చావోన్ని బనింజజే సేయి. తత్చ్సలితం-గా 

యొ నంస్కా_రోద్యమం (ప్రబలంగా సాగడానికి గాని, ఉద్యమానికి లక్ష న్రమిదీ అని న్సప్రింగా 

నిర్వచించడానికి చక్క-ని అవకాశం కలిగింది. తదనుగుణంగా నాడు దేశంలో (ప్రచారం 

పొందుతూన్న, (బహ్మసమాజూది మతాలవంటికి కొన్ని మనకి వి జేక్ సాహిత్యంతో పాలుగా 

దాన్ని అనుకరించి సాగుతూన్న జెంగాీ సాహీత్యంవంటి యిరుగు పొరుగు చేకీయ 

సాహిత్యాలతో కూడ పరిచయాన్ని కలిగించడమే కాక్క నమాజ నంస్కాా 
రానికి ఏక్తైక సాధనం సాపాత్యమేనన్సీ అది ముందు నంస్మ_రింపబడి తేనే 
గాని యితరమైన వాటినది సెంస్కరింపజూలడనీ బరోకుంగా మనకి బోధించాయి. ఫలి 

తంగా గద్యారచనలు, (య్రబంగ శై లికి స్వస్తి చెప్పిన సద్యరచనలు. డుజా సామాన్యానికి 

పాబోధం కలుగచేయగల నాటకాలు. “తెలుగులో విలయటం జరిగింది. సంస్కా_రాఖి 
లాషులైన సాహిత్య నిం 'శ్రగలందరిక్తీ అపవాసించి సంన్క_రించడను నేజే అనుకూల మైన 

మార్షం. సవీన నూార్తా'ల నషాదిన వున BG సాహిత్యం కూట సంస్కార (ప్రియువై న 

వీరేశలింగ పంతులుగారి నంటి చారిచే నిర్మింపబడిన 'కొరణాన్న, హాస్యానికి విధిగాజూగా 

చేసీ సడీవింది. సనాతన మోశల్మ్యుం ఇాందసాచారంం 'సాంఘక దురాభారం మతించాటు 

అవినీతి భాష్యం పేరిటి అ న్యాయం, సంచధాయింలోని అక9ముం స్ట రాలు అచవాసించి 

అధి జేపించి తిరస్కరించి, దద్దుబొటు చేయదగిన విషయాలుగా (గ్రహీంపబడ్కి సాహి 

త్యంలో వ్యంగ్యం గానో, సూతిగానో నెక్కి రింంచడానికి తగిన వంట నలా స్వీకలింహ 

బాయి. కేవలం సంస్కా_ రాన్నే ఉ జేశించినచోట హోన్యం మరీ విస్తారంగా గృహం 
పబడి యసాసెన రచనకు న్యంగ్య్టప్లగారిత మన నసలల రచనకు తే నదీసీంది, (ప్రజలనాకర్షి రచి 

గానీ (ప్రచారం సఖలంగా సాగదెనే హీతున్ర, నాటకాల్లో హాస్యానికి ఎక్కు..వగా స్థాన 

మీస్పీం-చింది. కవులకు ర"జగాశ్తయం పోయి, సంఘా శయం కలిగిన "హేతువు చేత కవిత్వం 

శుజాసొమా'న్యాని కిందుబాటులోకివచ్చి, తవిఖీరుచినిబట్రై హాస్యానికి యితో థికొం"గా 
కొగా యిచ్చినడవసాొగింది, టేశంలో నానాటికీ "పదగతూన్న నన నాగరిక ళా వ్యామోహం 

శ్ 
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కకాడ, వంతుల వారీగా, హాస్య భాజనమె అయింది. భలీతంగా కవులకు (పా-వీనా 

భునా తన నాగరికతలు రెంటిలోన్యూ చూసి నవ్వుకొ నేందుకుగాని, హీల్లనచేసి ఏడిపించ 

డానికీగాని, కావలిసినంత సామ గిదొరికింది. పద్యంలో నే రచించి తీరాలనే బాధపోయి, 

గద్యం (౩ వాసినాకది ఆనిపంచుకో వచ్చుననే ధైర్యం, కవ్రుఅలోగల హాస్య (మజ్హైను మూత 

మువ్పిడి-గా నిల్సి ముర్గి పోనియ్యక, బయటకు 'బెచ్చి (చదర్శింపజేసిందె. నవీన నాగరికతతో 

పాటు వర్థించడాని కాకి తీయమైన నవీన విషయాలు యితర సాహిత్య పరిచయంతో 

పొటు నవీన కజనా విధానాలు ఏర్పడి హాస్యాన్ని కూణా న విన గతిలో నూతనాలంబన 

లతో నడిపించడానికి అనువుకరిగిందె. ేశంలో అద్చుయంతాల వంటి సౌకర్యాలు లభిం 

చిన కారణంచేత, రచయితల కొకటికి కండు ఎక్కువగా రచనలు సాగించడానికి (పోళత్సా 

హం కలగడమే కాక్క పెద్ద కావ్యం ఒకటి (వాయడానికి బదులు చిన్నది పది (వాయడం 

మేలనే అభిప్రాయం కలగడం కూడ్క ఒక దాంట్లోకాక పోతే మరొక దాంట్లో నైనా 

హాస్యాన్ని పోషించి _వాయ'డానికి అనుకూలించింది. కచరిమూబుంలో రచన చిన్న దిగా 

ఉందటం వల్ల, పోషించనవలనే హాస్యాన్ని యింకోరసానికి ఆంగంగా కాక, తుధానంగానే 

స్వీకరించి పోషించడానికి నిరాక్నేపణీయమెన అధికారం లభించింది. ఎవర్నేనా ఆశే 

పిస్తే అది కూడ చాగికలో కావ్యమే అవుకుంవే ఫోరణి చాల మంది కవులను అధిక్షేప 

కావ్యాలు (వాయించి నవ్విం-దించె. 

ఈ కాలపు పద్యకవులు "కేవల పద్యకవులు-గార్తు గద్యక'వులుకాడ. ఇదిగాక 

చేటి కవులలో కొందరు నవీనతాప్రయులు మరికొందరు (ప్రాచీన పద్ధతిలో నే యింకా నడువ 
వలనేవారు. ఈ ప్రాచిన మార్చానుయాయులలో కూడ కొంత నవీనతావ్యా మోహం కలిగిన 
చారు మరి కొందరు కవులందరూ స్వతంత్రులు, ఆయా కారణాల్ని బట్టి వీరిలో హాస్యం 

కూడ తరతమబేధాలతో కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో కూడ కొన్ని పురాణాలు కొన్ని. 
పొబంధాలు నెలనేయి. మూల సంస్కృత (గంధాలకి మక్కీకి మక్కీ అనువాదాలు దిగేయ్యి 

కొన్ని స్వతంత్ర రచనలు కూడ లభించాయి. అను వాదాల్లూోని హాస్యం మనకిష్పు! 

జ పస్తుతం. 

స్వతంత్ర కావ్యా రెక్కు_పగా (వాసీ (పబంధపు బాటలోపడీ కునుకుతూన్న్య 

'సాహిత్యరథాన్ని నవీనమార్షానికి తెచ్చి నడిపిన ఖునత తిరుపతి 'నేంకట కవులది. _వీరీకాలప్రు 

కవ్రలశకే. ఆదర్శ పురుషులు. కవిత్యానికే పీరొక సంస్థ. వీరి శతావధాన నం్యపదాయం 
కావ్య కన్యను (ప్రజాభిరుచి నెరిగి నడపడానికే-గాద్భు కవిత్వా న్నే (ప్రజలసొత్తు7* జేయ 
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డానికి పనికి వచ్చినది. వీరు చూడని తెలుగు సంస్థానం లేదు. వీరి కాన్య-గానం వినిపించని 

తెలుగు పట్టణంలేదు. వీరు కవుల్కు పండితులు మాత్రమే కాక్క రసికులు (ప్రావీన సాం 

దాయాల్ని సాకల్యంగా ఎరిగి, జీర్థి ౦చుకొనిన నవీనత్మాపియులు. భావంలోన్కు భాషలోను 

గాలిలోను కూడ నవ్యశ చూపి (ప్రాచీన కవికకు (కొత్త తొడుగు తొడిగి కలం నడిపించారు, 

వీరి చర్ల నలతీర్కు ఉపమాన పన్తువ్రల కూర్పు, వర్ణ్యవన్సువుల నేకరణ కవనా సంవిధానం అన్నీ 

అపూర్వతనాపానిందుకొన్న వే. వీటికితోడు వాక్చమక్క్శతి కూడ వీరిని వరించినది. 
వీరు (వాసీన కావ్యాలలో చేవీ భాగవతాదులు బృహస్త్రుంధాలు. శివణానందాదులు (ప్రబం 

గాలు గీరతాదులధి కే పకా వ్యాలు. మ్యుదారాతుసాది నంన్కృత నాటకా౭న్ని టినో తెలి 

గంచ్చటమే కాక వీరు భారఠకథను తము పొండవ నాటకాలలో నున కందించి, “తెలుగులో 

ఉత్తమ నాటకం లేదనే లోటు వూరి చేనేరు. ఈ కావ్యాలన్ని టీలోనూ వీళు .చాల 

సరనమ్టుయిన హాస్యాన్ని మన కందించేరు. కథను హోస్యమయ మైన పట్టులోకి మళ్ళించడం, 

వహోన్యపూరిక మైన నన్ని వేశాలధికం-గా  తారసింపజేయటం, హాస్యాక్థాయమెన పాతను 

సృష్టించడం వై రాలు వీరిలో అంతగా కనసడవు కాని (ప్రనంగ (ప్రాప్త మైన హాన్యవన్తువును 

విస్తరించి వర్ణించి హాస్యాన్ని పోషించడం వీరన్నడహా నురిచిపోరు. అదిగాక హోన్యపు 

పట్లు ఎట్టివో వీరు చక్కొ_గా ఎరుగుదును ఊన్న దానిని మరింత హెచ్చించి [కొత్త (కొక్క 

చవుక్కృతులు వోడించ్చి కావలసీనంతే నవ్యత నాపొవెంచి, అత్యం తాక తీయంగా 

రూపొందించి, న వీరి ళో విశిష్ట. జీవికంలో ఉన్న హాస్యాన్ని 

కావ్యంలోకి తెచ్చి పోషించటం కరి (ప్రల్యేకతం తము పరినరపు రసిక భాస నాశ్రయించి, 

జుక్కొ_ని కళామయ మైన హాస్యాన్ని వీరు మనకి (యసాదిం చేరు నరనతచూని హర్షి ంచి 

నవ్వట మేకాక, విరసత చూసి నెక్కిరించి నవ్వటం కాడ వీరు మనకి నేర్చేరు, 

హోస్యాలంబన మైన వస్తువు పరంపరాగతమైన (ప్రాబీనవన్తువే అయినా దానిని 

నవీనమెన 'నోరణిలో వర్ణించి, ఆకర్ష తీయంగా జేసి నవ్వించటానికి ఉదాహరణగా. వీరి 

శ్రీనినాః సక ళా కావ్యంలోని is వర్ శనం చూడచ్చు. 

“ శేయిరాల్పన దేమి నీ తాత సొమ్మాయంచరచి యొక్క. నిజేతయజర చె 

నొప'ండు 

చెన్మున = పణలె-త్తెజేమి రోగమని యొక్కని దిట్టగడలా 

“్షాెకడు 

శ జ్ "త్త రాహ్బులు నీరలని యొజుంగ నెయందుం డెగువ నొక హాని చేతం 

[ గిగిచ నొకడు 



128 

జాత రాహులకన్న నదమండవేయంచు మించియొక్క_ని 
a. 

నిరసించెనొకడు 
"లెమ్ము తెమ్మని కోయి'ెట్టి తెచ్చినండ 

వలదు పొవ్మ నెనొకని నవ్వులకు నొకండు 

నృపునితో. జెప్పినేడు ేనిక్కుమాని 
పించెదనటంచు నొకని' వేధించి నొకడు. 

దొ న్నైలలోంగల ఘ్ఫుత మెక” 

చిన్నమ్మును మిగసలకుండం జెంబున 'వేవే 

గన్నెల కొల్పుచు లేదని 

దొన్నెలుబోర్జి ౦చె నొకండు దుండగ మెనయకాం” . 

ఇలాటి ఘట్టాలు వర్తి రి ంచేటప్పుడు వీరు (కొత్త (కొత (కునంగాలుకూడ కూర్చి వర్తన పొడి 
గించి హాస్యాన్ని పోషిస్తారు. దీనికి తోడుగా జాతీయాలు, సామెతలు వ్ల రాలేగాక, 

కొందరు కొందరు ప్రత్యేక వర్షాలలోని వ్యక్తులు వాడుకొనే పరిభాషల్కు కట్టుమాటలు, 
సాంకేతికాలు వె రాలు యు యిట్టి హాన్య( పనంగాలకి వన్నె 'బెక్తులా న సరిమోగించడం 

వీరిలో తరుచుకన్సించే విశేషం. 

* ననుసుగుళాయటం దు సృవనంబొనరించె నితండు మంచి వా 

డని మరికొన్ని భత్మ్యుములు నాయవనీసురు భెజనమ్ము నం 

దునివెనువేగ నంనయుగముబ్బ నిరకురకుక్షీయయెన యా 

దనికుండొకండు సూదుండని తతృద నాచ్య మెజుంగ కంతయుకా.? 

ఒకొ_క్కు_చోట యీ సాంకేతిక పదాలవాడుక, హాస్యానికి 'బాధకంగా కూడ పరిణ 
మిన్తూంది. తటాలున అర్థంకానందున అటి టి హాస్యం కేవలం పండి తేక 'వేద్యంగా మిగిలి 

పోతూంది. వడ్డి చేవాడోక డు “నిష్ణానత్వ విఖ్యాతంబగు తే మనం బిదుగో? అని అంటే, 

భోక్తు, లలో పన్న వ్యాకరణ పండితుడొకడు ఆ మాటల్లో దోషాలెంచబొతాడు. మిగత 

కుండితులకని వ్యాకరణ పాండిత్యాన్ని హేళనచేన్తూ తమలో తాము యిలా నవ్వుకొ న్నారు 

* చూచుటకేమి కకోయణచి న్మూత్రమగాదది బుద్ధికేన కా 

కాా౭-దినటంచు నర్భక గణంబులకై నను సాథ మైన యా 

నాచక మెన్న డేని గనెనాళి యమరంబునలేదు పాస మీ 
పాచకుండైన -మేలనియ పన్మిత ముంభొనరీంచి శెంతయంకా,? 
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ఇలాగే వై న్స్ సాంప్రదాయంలో కట్టువూట లెన్నిటినో ఉపయోనెంచి పోషించిన హోన్యర 

వీర శవణానంద కావ్యంలో వృద్ధవేక్య నై నె స్షవునితో నంభాషించిన ఘు ౨లో దొరుకుతుంది. కాని 

అక్కడ పచాలింత క్ల స్థ మెనవికావ్ర, "త్రో డుగా అనేక జాతీయాలు కూడ వాడబర్షాయి, 

అందుచే ఆ సుట్టంల్ొ ల హాస్యం చాల సరసంగా ఉంటూంది. చాబాధుట్టూల్లో. కీరిట్టి 
ఠు రు లు 

సరనమెన హాస్యాన్నే అందరి! అందునాటుగా ఉండే తెలివే అంనెంగారు. 

ఎక్కడో ఒకటి శెంకుచోట్ల మాత్రమే వి"; మైన సాం కేష్ బదాలతో గిరాడిన హాస్యం 

షై జో లో i హం న జో జ జ" అ హ్ 

కనిపిన్తుంది. ఇంతేకాదు అక ౧-చక్య్తాడ అలంకారాలు ఫఫూర్చి హాస్యాన్ని గ నించ పాశ్తింన 

నంపాదాయంకాడ వీరిలో కనిపిస్తుంది, 

ఆ నిదురబోంగొటు. (గ్రనుముగా నేతి మ్ 
లు అతి 

గలుషక భుటిందులపండయుం గరృ్యయుందన 

చేతి కొనయాగ్చు నదిగానం జెప్పనగునె 

"వేళ్యకును న్య మునకును ఛేదమిలను (శ్రవణా నందం) 

వీరి తొవధానపద్యాల్లో ఎన్నో నమస్యావూర్తుల్కు చాటువులు హాస్యానికి సంబంధించినవి 

ఉన్నాయి. నాటిలో సవా చక్కని హాస్యం దొరుకుతుంది, 

శ్రీ పావకృప్వృమా ర్తి శాస్ర గారి హోన్యం పొ-చీన సాంప్రదాయంలో, కాలా 

సరసమైన ధోరణిలో ఉంటూ, తగు మాతం నవ్యత చూపుతుంది. వ్రి హాస్యానికి కొంత 

శృంగారం, కొంతవ్యంగ్యం కూడ, బలమిచ్చి నడుస్తాయి. హోస్యాలంబనాన్నిి బేర్వేరు 

రీతుల వర్ణించి ఘట్టాన్ని పొడిగించి; నవ్వించడం నీరిలో విశేసంగా కనిపిస్తుంది. వీరి 

రామాయణ'కావ్యంలో బుళ్య కృంగజరితంలో పోషింపబడిన హోన్యం, యింతవరకు తెలుగులో 

వెలసిన రామాయణాలన్ని టిళో దానికన్న మిన్నగా ఆంది. హాస్యానికి బలమి చ్చే నాక 

మత్కృతిగాడ వీరికావ్యాల్లో కనిపిస్తుంది. ' వీరి నాటకాల్లో వఏనుంతగా ఆకర్షణీయమైన 

హాస్యం కనపడదు. వీరి అధి కే సకావ్యాల్లో నెవ్యంగ్య స్రారిత మైన హోన్యం. 

ఇటీవల నున పద్యకవిత (బాల 'మార్చులకు గురి అయిం౫. విదేశీ 'సాహ్త్యే 

de ఫురన్క_రిం దుకొని అనేకానేక నాదాలు, సిద్ధాంతాలు మన కివితగలోగూడ్ల 

ఖలింప సాగేయి. కొంతమంది ఉత్సాహులైన రజ యికలు కూడి, గక. 

టా. పంతిజ్ఞ బూన్మి ఏర్చురుచు కొన్న సమిత్కె నంఘాలు ' వెలసేవాటినుండి. చెలువ 

వలనే రచనలు ఫలానానిధంగా ఉండాలనే నిర్ణయాలు-హూశ చేసుకొని రచనలు సాం 

| 
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చేద. రపీంద్రుని గీతాంజలి వంటి రచనల (ప్రభోనం కూడ మన కవికడాబడీంది, 
కవితకు కట్టు బాటులు నడల నారంభించేయి, పెరుణళ్చంగార రసాలకి పాధాన్యం కలిగింది. 

శృంగారంలో విపిలంభమే ఆదరణీయమయింది, లాలిశ్యమ్ము మధురము . (శ్రావ్యము అయిన 
తెలి పోషింప బడింది. కథగాన్తి ప్మాతగాని లేని కేవల నర్షనలు విస్తరించేయి, బాహ్య, 
వస్తు వర్ణనల కంక ఆంతరంగికభాన పిదర్శనానికి విలువ హెచ్చింది. హృద్దతభావాని 

కవుకూలమైన దృశ్యాలు పితిబింబాలు, పితికృతిలో వెదక్కి ఆంతరంగిక (ప్రవృతి కీ: 

బహిరంగ (శుక ట్రెక్తీ సామంజన్యం స్థాప్నూ, ఆత్మకి విస్త తినిచ్చి ఆధ్యాక్మి కానుభూతిని, 

పరాక్ళుశింపజే నే పద్ధతిలో రచనలు చెలువడ సాగేయి. దేశంలో నానాటికి వృద్ధిపౌందు 

తూన్న జాతీయభాచాలు వీరపూజ్బ స్వాతం త్యపిపాస్క నృ చేశాభిమానం, వగ రాలను 

స్ఫాటంగా నెల్లడించే రచనలకు (పోత్సాహమిచ్చాయి. అస్వాకంత్య, నిరద్య్యోగం?' 

న్వేచ్చావరోధకాలై న సామాజిక్క ధార్మిక్క _నెతికాది (పవుత్తులు అన్నికలిసి దుఃఖవాదానికి 

తోవ్రదీసి రాళ్లు కరిగించగల శోకగీతాలను వినిపింప జేనేయ్యి ఈ (పవృత్తులేవీ హోస్యాని 
కనుకూలించేవికావు. ఫలతః హాన్యం అడుగంటింది. పాశ్చాత్య సాహిత్య జ్ఞానంతో 

పొటుగా దిగిన మరికొన్ని రకపు రచనలు హాస్యాన్ని పోషింపక పోయినా న్నయంగా 

అప హాన్య శాజనాలు కూడ అయీయి. మానసిక విజ్ఞానాన్ని, న్వష్న విజ్ఞానాన్ని 

ఆధారంగా తీసుకొని అనచేశనలో ఉంజే భావాలను, అస్తవ్యస్తమైన అభిపొొయాలను 

ఉన్నవి ఉన్నట్టుగానే పికటించాల నే ధోరణిలో బయలుబేరిన 'అధివాసి విక కవితా 

వంటివి. రచయిశ- ఏ ఊర్టేశంతో (వాసిన్మా పఠికలకి మాత్రం విభిగానవ్వు కలిగించేవి గా 

ఉంటున్నాయి. 

“మింగి తీమింగిలంగిల తమి[శగు హోంతర మోినమేసుపా 

రంగతులై న బొంగరములార ఎటీంగిన, చెల్పుడీ పరి 
స్వంగము పాడు కొందుకు ; విపంచికి కంచికి దూరమెంత్ ; వ 

డొంగులు రంగులా ? గులక రాళ్ల గు మాగుడిలోని లింగముల్ ౫9 

(ఊడి) 
అనే పద్యం ఉదాహరణకుచాలు. ఈ కవిశ కేవలం ఓ చమక్క్యృతి. అత్యాధునికమైన 
అభ్యుదయ కవిత ఆకలి మంటలు, అత్యాచారాలు, అన్యాయాలు వహ్షైళాలకు "పాతి 
కింయ-గా సమాజ పనను ప్ర జొ ఏియగా బయలుజేర్తి సమాజంలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యపస్థను పునర్నిర్మించాంనే . ము 
సిద్ధాంతాన్ని ఆదరించి నడువ సాగింది. తదనుకూలం-గా యిందులో హాడ శోక భీభక్స 
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రసాలకే ఎక్కువ (ప్రాధాన్యం యివ్వబడిందె. ఈ -శెండు రసాలు పాస్యానీకి ఆగర్భ 

కతంరవ్రులు. కాక్క ఇవి నవ్వవల లనే రోజులు కావే తత్వం కూడ యీ కవులను న నవ్వ 

నిన్వ "లేదు. 

పద్య రచనల్లో నిరాదృకమెన హాస్యానికి గద్యలో కావలిసినంత ఆదరం, 

ఆశయం కూడ లభిం చేయి. గద్యతో పాటుగా నే "తెలుగులో నాటకాలు వాయడం 

(పారంభవుయింది. మన అచ్భష్యం కొద్ది తెలుగులో నాటక రచనకు పిపథమంగా 

పూనుకొన్న కవులు కేవల కవులుగాక “నాటకసభాలు 2. స్థాపించి నడిపించిన 

మహానీయులు వొోరిశకేరు. ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు గారు తాము (వ్రాసిన నాటకాల్లో 

తామే ప్యాతథారులుగా కాడ ఉండేవారు. (పాచ్య పాశ్చాత్య సాహిత్య తత్యాలు 

శండూ సాకల్యంగా “కెలుసుకొన్సి నటకుల సాధకటాథకాలు, రంగస్థల ప్ర మర్యాదలు 

((పేకుకుల అభిరుచులు వగైరాలు గమనించి వీరు తను నాటకాలు రచించేరు. హౌరాతణి 

శేతిహాసాలకీ, స్థానిక చర్మితలకీ నంబంధంచిన యికివృత్తాలు తీసుకొని వీరు రమారమి పాతిక 

నాటకాల వరకు (వాసేరు. అన్ని నాట'కాలలోనూ హాస్యాని కంతో యింతో జాగా 

చేసారు. కేవలం (పేక్షకుల నునోరంజనకు మాత్రమే కొన్ని వోన్య ఘట్టాలు జోడించిన 
కారణం చేత ఆయాచోట్ల యా హాస్యం. మూల - కథకి ఏ విధం-గానూ సంబంధించక 

అతుకు కువరక్క సంపర్ Ces ఉండకపోవటం భూడ జరిగింది. చ్మితనళలీయ నాటకం 

తో సుదేవ పర్ణాదుల . అనో వ్ న్య నంభాషణలో హాస్యం ఊబునుపోని హాన్యంగా 

కనిపిస్తుంది. తలకే అన్ని చోట్లా యిలాలేదు. చక్కని హాస్యం సందర్భో 
చితంగా వాడిన పట్లు లేక పోలేదు. పె చికనళలీయ నాటకంలోే  చాహుకు 
నక్కు దమయంతి చెలికతెతో జరిగిన నంభావణలో  నాటక్తీయి వ్యంగ్య పిధాన 
"మైన వోసన్యం, అతి సరసమైన తీరున అందింప బడింది. ఫకాలమని నవ్వించవ లెనశే 

అభిలాష చే వీరిహోస్యం అక్కొ_డోక్కొ_డ పామర హాన్యం-గా కూడ రూపొందింది. 

కోలాచలం (శ్రీనివాసరావుగారి నాటకములుకాడ వాలవరకు పొ-రాణికములో 

ఐతిహాసిక ములో అయినవే. నఖికుల కోనమని నృష్టించిన హాస్యం వీరి నాటకములలో 

కూడ కనిపిస స్తుంది. వ్రి హాస్యం కాడ చాలచోట్ల బలాత్క్య్థత ం౫గా దిగిన జే. (ప్రహ్లాద 

నాటకంలోని గురుళిబ్యు సంచాదంలో హాస్యం సంబర్భసుద్ధి మాట అటుంచి నహిజం-గా 

కూడ లేదు... నమంజనమైన సభ్య హోన్యం వీరిలోకూడ దొరకదు. "కాని వీరేశలింగం గారి 

వంటి న ససాజహాస్య నోరణిలో (వైాయగల కవులు క్రొంచరి es చక్కని వోస్యం నునకు 
wr nrg ఆ 11 శ 
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లక్టీంచీంది. చిలకమిరి_ పోనుగంటి, గురకజాసల నాటక రచనలు హాస్యమయా శై 'ేలసేయి 

(ప్రతాపర్ముదియం వంటి చక్కని హాస్యనాటకం గూడ రిచింబబడింద్కి వీటిని గురించి 
ఇజ్, 

రం 
ఈ... 

ఈ కఠరునాత తెలుగులో నాటకాలు కరపరంబరలు గా దెేగేయి.. వీటిలో కొన్ని 
రోంగ్యాలానికి పనికి వచ్చేయి. పాండవోద్యోగ విజయాల వంటి నాటకా లాటి శ్రైడ్తు 
సాహిక్యక దృష్టికీ, పాదర్శకల దృస్ట్రికీ కూడ సరిపోయిన ఉత్తమ స్థాయిలో. వలసేయి 

వీటిలో హాన్యం తగు వూ(ప్రం పోషింప ఒకింద్కి ముటో రాజు సుబ్బారావుగారి తులా 

భారనాటకంలో ఫ్ మూామమెని ( sce ) పాత ఆ ం౦ది-గాని' హోన్యం లేదు. ఒలిజేపల్లివారి 

హరిక్సాండ్రలో విణూ షకుని నత తకుని వంటి యికర పాతలలో సర బడింది. కాని 'హాస్యం 

సా్యాఫాపిః ౦గాలేదు. సాంఘీక నాటకాల్లో హాస్యానికి కొొంత్ర ఎక్కువ అవకాకొం యిన్వ 

బడింది. కాని చాలనాటీలో హాస్యం  సబాజంగానూ _ సరనంగానూళలేదు.. కాల్టక్రార 

నారాయణరావు గారి నాటకాల్లో హాస్యం చొతనరకు నచసుం గానూ సంటకోచికం గానూ 

ఉంది, వీరి “చింతామణి?లో సుబ్బెనెట్టి పాత్ర పుజూఖి మానానికి ప్యాత్రమెనది. 

4 వరవిక్రయం? లో లింగరాజు గారి పాత” కాడ హాస్యానికి ఇకి్క_ని ఆలంబనగా పోషింప 

బడింది. ఈ కివి హాస్యరచనలో ముఖ్యం గా క'నజడే లక్షణం అను ప్రానలుకార్చి క 

డించటం. అననరి మెన్క విసువుష ట్రించే వావాలనకహాడ. వీరి పాతంలలో క నిపిస్తుందె" 

వీరి * మధునేవ ” లో శర్మగారి పాత్రరిలో హోన్యం, యిం శ్లీషం తెలుగు కలగలుపు పద్యాలు 
మూటలు వ/రాలతో పోషింప బడింది. ఈ "నాటకంలో "ఇంక షం స్మాత్రలో హా 
సభ్యంగాచే ఉందిగాని నహ్యుం గా లేదు. ఈ కాలపు మరికొన్ని "నాటకాలలో గ 

వ్యంగ్య హాన్యం కూడ దొిరుకుతూాందె నాటక'లలోనూ (పసాస'నాలలోనూ ఈ వ్యంగ్య హాస్యం 

జానీ గా పోషింప బడింది. పోకాంకిక్లు నెసీన తరువాత శ్రీపొు, భమిడిపొటి, మలాదివంటి 

స్ముపనద్ద హాస్యరచయితల రచనలు మనకు లఖించేయి "నేటి షత్రికెలలోే. లెక... కుమిక్కి_లగా 

వస్తూన్న ఏకాంకికలలో ఆక్కొ_డోక ్క..ద వాని జాగా యిచ్చినవి కూడ కనిపిస్తున్నాయి. 

"కెలుగులో నవల (నాయడం న్ ముహాార్రాన (పారంభనుయింపో కొన్ని ' "నేడివి 

బళ్ల క్రొలదీ దొరువుతున్నా యి. వీరేశలింగం గారి నవలల్లో చక్కి-నీ న్యంగ్య హోస్యం దొరుకు 

తుండ చిలకమరి. bh నవబల్లోహాడ అతి సెరన మైన హాన్యం పోషింపబడింది. భో ల్ల 

రాజు 'నారెయణవమూార్తి "గారి 'నవలల్లోో హోస్యంకోసం పి త్యేక'ంగా సన్నివేశాన్ని కహూగ్చడ మో 

లేధా హాస్యాని కాలంబనమైన పొత్త నొకదానిని విధిగా నిలపడమూ, కనిపిస్తుంది. వీరి 
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అల్లాహూా అక్బర్" తో బ్యాలకుని పాత్ర మృచ్చకటకంలో శొకారుని వంటిది. _ పిరికితేనంలో 

ఉత్తరుని జ్ఞప్కి తెచ్చి నవ్విన్తుంది. వీరి ఐతిహాసిక నవలలో కొన్ని మహమ్మడీయ పాత్రలతో 
గల ఘట్టములు కేవలము హోన్యరన [పథధానములు గా రచింపబ్బాయి. కుక ర్ నాథ నత్యనారా 

యణగారి నవలలో హాస్యిప్రు నన్ని వేశాలు కగార్పుటం గాని, హోన్యపు పాత్రలు "నెలకొల్పి 

పించడం గాని, హోన్యమయ మైన సంభాషణలు పెంచి |నాయసంగాని కనపడదు; గాని 

కటు వ్యంగ్య పూర్త మెన భుకునా విధానం "పాద్చుగా కనిపిస్తుంది. "వేయి పడగలులో 

యికి వృత్త-మే నేటి నాగరికతను .వేయినోళ్లా చెక్కి_కిస్తూంని. దోపు నిరూపించి హృద 

యమునకు హత్తునట్లు చూపి చెప్పగల -నేర్చులో-గాన్ని అనాకారిక నాన్ని అతి నిర్షాక్సీణ్యం గా 

ఎదుర్కొని హీన చేయగల ఉ త్సాహాంలో కాన్ని అపనవ్య మైన విషయాన్ని సమూలంగా 

“నశింపజేయగలిగినంత ఆవేశంతో వ్యంగ్యాన్ని (కయోగించడంలో గాని వీరికి పికేసాటి. 

వీశప్పుజేనా ఒకానొక పాతను హాస్యానికి గురిచేసే అదె చివరికి మన విద్వేపానిక్కో లేక 

కరుణకో పొతమవటం నంభవిస్తుంది. అధిజ్నేసంలో వీరికలం అకితీ వ్రమ్రూ,' తీక్షయాకాజ 

అడవి బాపిరాజాగారి నవలల్లో హాన్యం అంతగా దొరకదు. ఉన్న చోటకూడ చాల పేల 

వంగా ఉంటుంది. వీరు “నాగర'జు వంటి శీప్రరూపక (Allegorical) రచనలు కూడ 

కొన్ని చేసేరు. ఈ కాలపు మిగత రశయికల నవలల్లో హాస్యము తక్కువ... ఎక్కడో 
ఇకెటి ఇండు హాస్వపు కుంపసలు లభించినా అవి మరిచిపోడానికి వీలులేని రకంఠోేదెశావు" 

స్వెతం్యత రజనలతోపాటు యికర భావలనుండి అనువదింపబడిన నవలా రచనలు నేడు మనకి 
లకిన్నున్నాయి. కొన్ని చవుకబారు నవలలుకూడ దిగేయి. నేటి పతికలలో “సీరియల్” 
గా కాడ కొన్ని నవలలు వను న్నాయి కొన్నిటిలో కొంత వ్యంగ్య హాస్యం తాట 

న! 

ఉఊంకలూందిం 

న్న కథలలో కొన్ని కేవల హాస్య థలు మనకు లభిన్లున్నాయి. . (శ్రీపాద 

సుబ్బోస్మణ్యం-గారు చక్కని హోస్యకథలెస్నో మన కందించేరు. ముని మాణిక్యంవారి 

కథలు తెలుగ సాహిత్యానిన అలంకార (పాయాలు. భమిడిపాట్సి గుడిపొట్, కొడవగంటి, 

కొల్లార్వు వగలాల కథలెన్నో శ కని హాస్యాన్ని అందింన్తున్నాయి. మన కథాసాహిత్యం 

మంచి ఆన్నక స్థాయిలోకి కూడ వచ్చింది. పాలగుమ్మి పద్భరాజాగారి వంటి "తెలుగు 

కథకుడు ప్రపంచ కథాసాహిశ్య నిర్మాతలలో ఒకడుగా కేరుపొందటం నునకు గర్వ హేతువు. . 

నేటి పత్రిక లెన్నో కథలనాదరిన్నున్నాయి. కొన్ని "కేవలం హాస్యకథల కొరకే వెలసిన 

పతిికలు కూడ ఊన్నాయి. 
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తెలుగులో. “ఆంద్ర పత్రిక? నెలస్కీ సారస్వతానుబంధం అని పాకే 

సాహిత్యానికి కొన్ని పేజీలు విడిచి తెలుగుకి చేసిననేవ అపారం, + సాక్షి 9 న్యాసా 

హోస్యిరచనలకిది మంచిచేయూాక యిచ్చింది. అశ్లే “కృష్ణా పత్రిక? హాస్యా! 

పాగధాన్యం కూడ మరువరానిది. ఆ ఇృత్రికలో ఛై నందిన రాజకీయ ఆర్థిక, సామాజికి 

కాచి సమస్యలెన్నో చక్కని హాస్యథోర ణీలో వ్యాఖ్యా శించ బనటం “చీటికీ మనమె 

: వదరుబోతు ) వ్యాసాలనో మేదో న్యాఖ్య నాలనో "నేటికీ ఓపుత్యేః శీర్ష కల్” 

మృదు వెన వ్యంగ్య హాస్యప్రూర్హె మైన రచనలు మనకాష ణక అంగినూంది, 4 గ్ల 

మనకు (ప్రసాదించిన హాస్య రచనలు "గాని రచయికలుగాన్తి లెక్కకు మిక్కిలిగా 

టమేగాక్క నేటి మన సాహీత్య సిగతిశే అవ ఒక అద్దంలా ఉంటూంది. అ 

(ప్రతి ఫలించని మార్చు, “తెలుగు సాహిత్యంలో ఏళాఖలోనూ మనకు దొరకదు. ఇ! 

యిటీవల కేవలం హాస్యాన్ని పోషించే “నెపంతో ే  పుట్టి “ఓిసోదిని వంటి చిన్న 

పత్రికలు కాడ బాలా ఉన్నాయి. ఇవి యిష్పుడిప్పుడు *సినీమా సాహిత్యాన్ని? ప్ర 

చెయ్య డాని కొంత సనం పా క్యేకిన్తున్నాయి, గాని తమోలం హాస్యాన్ని విడి? 

కేదు. ఇది సంతోషించదగిన విషయం, 

మొదట పతికలలో (ప్రకటించిన కొన్ని వ్యాసాలు కథలు వఏీళాం! 

విమర్శలు వశీ రాలు తరువాత తరువాత ఫుస్తకరూపేణా అచ్చవుతు న్నాయి. ఈ మూ! 

“మాటా _ మంతీ? పంటిచక్కని హన్య వ్వా సాల సంఫుటీలు మనకు లఫించేయి, . వ 

ముందు యిలాటి హాస్య రచన లింకా ఎక్కువనా దొరుకుతాయౌనే ఆశ కలగడం నహః 
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తెలుగు (ప్రాచీన సాహి త్యాన్నంకటినీ గాలించి చూచినా హోన్యకావ్యాలని 

పించుకోదగినవి "రండు మూడు కంకు ఎక్కువగా దొరకవు. నాటిలో కూడ హోన్యం 

ఉత్తమకోటికి జెందినదిగా కనపడదు. కావ్యమే కానాలనే పట్టుదల విడిచి పెట్టి చూసి 

నట్టయి తే కుండ కాన్యాలవంటి కాటున్రలు శతకాలు హాన్వమయమై నవీ, క్యాచిక్క_ం7ా 

ఉత్సవము హాస్యాన్ని ఆండించేవీ కొంతవరకు లఫిసాయి. చాటువులు (వాయడం లేదా 

ఆనువుగా చెప్పడం అనేది తెలుగులో అనాదిగా వన్తూన్న సాంప్రదాయం. తత్ఫలితంగా 

యీ చాటువులు మనకి విస్తారంగా లభీన్తున్నాయి. 

ఈ వాటువులనేవిఅన్నీ నీకాలానికి గార్కి ఓ కవికిగాని నంబంధించినవి కాను. 

వీటికి పాఠాంతరాలు కూడ బహుళంగా ే వినిపిస్తాయి. కొన్నిటికి కర్త ఎవడో, ఏకాలపు 

వాడో కెలియదు. కొన్ని 5 సందర్భంలో రచింప బడ్జాయో తెలియదు. కొన్ని నిష్కు-ర్ష గా 

అర్థం కూడ చెప్పనిచ్చే ఢోరణిలో లేవు. కొన్ని రెండు మూడు చరణాలతో మాత్రమే 

నడుస్తున్నాయి. కొ న్నిటిలో (కవ్షీప్ప పంక్షు లు గూడ దొర్షుతాయి. అవు గాక్క మనకు 

కావలసినది హాన్యయు. వీటిలో అది చాలవరకు నిర్వహీంప బడిన మాట వాస్తవము 

ఆహాన్యంలో కూడ ఎక్కువ భొగం అధిక్షేప హోన్యం (54206 ) దొరుకుకుంది. 

ఏరాజునో కెడ్డినో అడునతే డి ఏచ్చేడు కాడవే నెపంచేకనో, అవమానం చేసేడనీ చేరం 

చేతనో ఆన్నేపించి కసిదీర్చు కోవటం యీ అధిక్షేప బాటువులలో చాలవాటికి (ైపేరక 

హీతువు. కవులలలో కవులు కొట్లాడుకొని వారినివీరు, వీరినివారు పద్యాల్లో తిట్టుకోవటం 

అ-శేప్రతిజ్ఞ మరికొన్ని చాటువుల సృష్టికి హేతువు. ఈ ఆరెండు రకాల చాటువుల్లోనూ 

హాస్యం ఉ(కోషంగాననే మారింది. విశుద్ధంగా హోన్యం కి నమనే రచించినవ్కి నంసృృతంనుండి 

అనువదించినవి కాడ ఇాల చాటువులు దొరుకుతాయి. ఏదో నల్లీ, పిల్లీ అల్లుస్యూ ఆగ 

హారం, దాతృత్వం, ధర్మం, లోభం, లోలత్త్వం పగ రాల్మపె వినిపించే చాటువులు యా రక 

మైనవి. వీటిలో హోన్యం శా ప్ర్రీయంగాన్ఫూ, సరనంగానూ ఉంటుంది. ఆ భానళ్ళంగా 

అన్నో అనభ్య శృంగారాన్నో వర్ణి ంచే హాన్యసు వాటువుల్లో అశ్లీలత తొంగిచూస్తూ 

ఈంటుంది. అన్యోకి పద్ధతిలో చెప్పిన చాటువులు అతి సరనమైన వ్యంగ్య హోస్యన్ని 

అందించేవినా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కవి న్వయంగా హాస్య భాజనుడై చెప్పిన 

చాటువులు గూడ సవ్య మైన హాస్యాన్నే కలిగిస్తాయి. కాకులతో విసిగిపోయి, కర్రవిడిచి 

"పెట్టి ఘంటం పట్టుకొని, వెనుకముందులు చూడని కోపంతో, 
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కాకము నీకు కౌళ్చాద చికాకొనరింపకునే ౫వింద్రుకక ౫” అని 

చెప్పిన కొ[టా చాలకొవిగారి అన ఎవచె ఇనా నవ్వించి తీకుతుంది. మరికొన్ని కూటు 
ర్న యమా 

యే అము త్త చ్ గి వులు చికమెనవి. ఇవి ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా చదువుతో హానముకాదుగదా వీ భావాన్నీ 

ఢ్యనించవు. వీటిని చదివే ముందు వీటికి నంబంధించిన యితిళృత మ్మా నందర్భమో 

'నాకల్యంగా తెలునుకొని తరునాశే చదువుకో యివి కొంత "హాస్యాన్ని (పసాదిసాయి 

ఇమే నమస్యాపూర్తికై. చెప్పిన చాటువుల్లో కాడ ఒకొ_క్కొ-చోట నమన్యమందూ; 
పద్యం నెనుకా చదువుకే నవ్ర్యరాక పోదు, 

“తెలుగులో శతకాలు వాయడం అనే పరిపాటి మధ్య'కాలంలోే (పారంభమయింది 

ఏ జేవునిపేరనో నుకుటం మాతం ఒకటి తగిలించి, ఆద్యంతమూ హోస్యాన్నే ధ్వనించిన 

శతకాలు కొన్ని దొరుకుతాయి. కాని కాలం కరృత్వం రెండిడలోనూ యివి నెనుకటివే. 

హాస్యానికి సంబంధించిన యీ శతకాలలో కొన్ని బాలా అనభ్యరచనలు. ఇవి డజన్ల కొద్ది 

ఉన్నాయి. పూర్వపు (వాకవలేకావు; ఈ యుగంలో కూడ యిట్రి రచనలు చేసి నంతసిం 

చిన కన్రలులేకపోదు. ఏ రఘురావుబేవుని పేగనో శతకం (ప్రారంభించి ఆచివరినుండి 

యిీచివరిదాక రంకు పురాణమే (వాసి, పాపపరిహారార్థం పది పన్నెండు భక్షి రనపూర్ష్య 

మైన పద్యాలుజోడించి పావనులై పోవడం ఈ కవులకి సాంప్రదాయం. వీటిలో అక్షీలక 
వ్యంగ్యం కూూడాకాదు. కేశలమూ సు వాచ్యం. నిశేషమేమిటంెకే, వీటిని “పం 

డిత (పకులి-నే పేరు మోద (సచారంలోకి తీసుకొనిరావడం. ఈ నెనుక యిట్టి రచనల 

కోనమని (ప్రల్యేకంగా నెలసిన కొన్ని “శృంగార (గంథ నుండలు?లు చాల పరకు వీటినాద 

దరిం చేయి. వూర్వపు వాటికతోడు ఆధునిక “కృప్టవతక ములు కొన్ని (వకిటింపబక్షాయి' 

ఈరకమైన రచనల్ని సనుక్థించిన పూర్వకవి *కవిచాడప్పళతకా కర. ఆయన తత్వంలో 
బూతులేని జే వోన్య మే లేదు. 

ఈ నీతుల కేమి యొకించుక 

జబూతాడక దొరక నవ్వ పుట్టదు ధరలో 
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వీతులు బూతులు లోక 

ఖ్యాతులురా కుందవరపు కవి చౌడప్పా. 

చది నీతులు పది బూతులు 

పది శృంగారములు గల్లు పద్యములు నభం 

జదినిన వాడే యధికుడు 

గదరప్పా కుందవరపు కవి చౌడస్వూ, 

బూకనినగుదురు తమ తను 

తాతలు ముత్తాత మొదలు తర కరముల చా 

తీరున బూ తెటీగికి 

ఖ్యాతిగ మరి కుందవరపు, కవి చౌడప్పా, ** 

అయితే, యీ జాడ్యం యి రోజుది కాదు. అనాదిగానే ఆవహించింది. అన్ని, 

సాహి త్యాల్లోనూ అంతోయింతో వ్యాపించింది. అస్తు. ఈ రకు రచనల్లో కొంతలో కొంత 

మెరుగై నరచన * వేణు గోపాల శతకం. *” ఇందులో బూకులు చాల స్వల్పం. నీతుల్కనిలదలు 

అధికం. హాస్యం కేనం యీ కవి తొక్కిన మార్ర్తాల నేకం కనిపిస్తాయి. హాస్యోపమా 

నాలను గుది (గుచ్చి అందించడంలో యికని ప్రజ్ఞ అపారం. జూతీయాలను సామెతలను 
అతి నేర్పుగా (ప్రయోగించి హాస్యం కలిగించటం ఇకనిలో ఒకక. ఇరని పద్యచరణా 

లెన్నో నేడు సామెకలుగా నాడబడుకూ ఉండటవమేవి యిని కవిక్వ (పతిఫా (ప్రభా 

వాలకి న్యతేః (ప్రమాణం. చెప్పవలనే నీతి నూటిగా చెప్పక ఏదేదో (ఫారంఖించ్చి ఏన్నెన్నో 

చెప్పి చివరకి సారం ేల్పినట్లు నీతి నందించ్చి నిలబెట్టి బుడావుచేయడం యీతనిలో 

ఉన్న విశిష్టత. చెప్పేది సాంతంగా వినాలనే ఆకర్షణ కలిగించే సాధనం హోస్యం. 

ఈ ఎరువు నతంబానె యిల్లొనె పందిరి యిల "నెండ మావులుజలము లౌనె 

వరవుడిల్లాలౌగె నాపువలంబా నె కులటాతనూజుండు కొమరుడా-నె 

మెరుపు దీపంచానె మేఫుంబు గొడుగానె, స్వాంగ వాద్యములు 

1 తూర్యంబులౌ నె 

కంతి తలగడాగె కలయదార్థంచౌ నె పెనుగుద్ద ముక్కా_లి కీటీయా "నె 

కాని వస్తువు బట్టుకో కాంకుచేత్క "బెనగు మాతం బె కానిలఖింప చేమి 

నుదరిఫువిఫాల మునిజన హృదయలోేల్క వేణుగోపాల భక్త 

నంతాణశీల, ౫ 
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వృక్షంగా నిందించడానికి పూనుకొ నీ, చాచాలకలో నిందనీయమైన అనలు విషయీాన్నీ 

పూారి గా కప్పి పెట్టి, అడే పృాకారమైన్క నిందా వ మైన వన్లవులన్నిటినీ కూర్చి చేర్చి 

బి వాక్యాని కావాక్య మే లోకోక్తి లా మెరపించే కవితా ధోరణి యీ కవిలో ఓ ప్రక్యేక 

శిల్బము, 

ఆ పెట్టనేరని రండ పెక్కు_నీతుల బెద్ద గో_డాలి ముండకు గొంతుపెద్ల 
ఈం ౧ రు 

త్ డపల్పనగు నింతి నడగండి కల బెప్పు మూర్త చిత్తుడు 

. కోపమునకు 'బెప్ట 

గుడ్డి గుగిరపు తట్టు గుగిళ్లు తిన బెద్హు చెలయనాబోతు కండలకు జెన్ష 
ర్ి లు (౧౯౦౧ లు 0 

అల్ప విద్యావంతు డా శేపణకు బద్ద రికుని మనసు కోరికల బెద్ద 

మభ్యచనై షవునకును నావుమలుపెద్ష, పెట్లశేరని విభుడు కోపింప బెద్ల 
అరా ల ఏ ౬ ఏ 

నుగరిపువిఫాల మునిజన హృదయలోల్క వేణు గోపాల భక్తా 

సంతా నీ, ఆ 

నమాజంలో ఊన్న అవినీతి సంకర జాతుల (ప్రాభవం, సామాన్య (పజల అగచాట్లు, సాధించి 

(పజల మాన నుర్వాదలు దోచుకొ నే అధికారుల అత్యాచారాలు సంఫారుల యిక్కొ_ట్లు 

దలె।న నెన్న యీ శతకంలో అతి నరనమెన ెలిలో హోన్యం-గా వరి ంచబడాయి. pe యు 0 మే కా 

వ్యాజస్తుతి వ్యాజనింద వక్షో కివంటి అలంకారాల సహాయమున హస్వ్యాన్ని అందిస్తు 

చివరంటా రచన సాగించిన ళతకాలుకూడ మనకు కొన్ని దొరుకుతాయి. వీటిలో కోన్ని 

"కేవలం అధిక్షేప పూర్వక మైన శతకాలు. ఏ ఆశ్రయదాతనో నింధించడంకోనవునే యివి 

వాయబడ్డాయి. ఆద్యంతమూ నిందసాగక్క అప్పటికి శతకం ఫూర్తిగాక్క యింకా చె-ప్టీ 

పునరుక్తి దోసంవస్తాంద నే భయంకల్లి, ఒపది పదిహేను నీతిపద్యాలు లేదా పార్థనపద్యాలు 
చెప్పి సాంతంచేసిన శతకాభివి. అకిదము నూరకవిగారి రావులింేశ ౪తకం ఈరకం 

చేశకామం, రాజవిడ్వరం, చోరభయం, వైరా సందర్భాల్లో, అడ్డుపడి కాపాడలేదే 

“నెపంతో , అంతవరకు అకిభక్తి త్రో అర్పించిన జేనుత్లీ, ఆత్నేపీంచిన శతకాల్లో వ్యాజనింన 

ఎక్కు.ువగా కనిషిన్తుంది. ఈళతకాలు నరన-మెన హాస్యాన్ని అందిసాయి. కోదండరామ 

శతకం, సింహది-నారసింహళతకం, ఆంధ్రనాయక శతకంవంటి వీరకమైనవి. ఈ “అంధ 

నాయక శతకం” మన ఆంధ్రభాపశే ఒక భూషణం, కవి కాసుల పురుపోతం కవి హృదయం 

“తోపాటు భక్తహృదయంకూడ కలవాడు. , చ్యాజో క్తి యికనిసొమ్మ్సు పౌరాణిక కథలు 
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పౌత్రలుు చీవరకీ “పేళ్షుతాడ యితని దృష్టినుండి తవమలోజఉన్న వికృతినీ దాచుకోలేక 

పోయాయి. లేనిచోటాహూడ వికృతి నారోపించటం ఈకవికి ఎడంచేతిపని. 

౪ ఆలునిర్వాహకురాలు భూజేవియై అఖిల భారకుజన్న యాఖ్య బెచ్చె 

ఇష్టసంపన్ను రాలిందెర భార్యయు కామితార్గదుడన్న సునత బెచ్చి 

కమల గర్భుడు సృష్టిక రత నూజుడై బహుకుటించికుడన్న బలిమిదెబ్బె 
కొలుషవిధ్వ ంశిరుకా గంగతనూజరయె పతితపావనుడన్న (కుతిభదెచ్చె 

నాండు) బిడ్డలు బెచ్చు (పఖ్యాతిగాని, మొుదజటినుండియు నీవు 

దామోదరుడన 

చిక్రచ్శితకపభావ దాక్షీణ్యఫావ హతవిమత జీవ | శ్రీకాకుళాం[థ్ర దేవ? 

నూట్కి నూరుపద్యాలు యిజేవిధంగా నడిపించగల్లిన కవి పతిభ చాలా అరుదు, 

"గాశమ్యాన్నిి నిందిస్తు, పామరుల భాప నేనాడ్సి వారి ఆచారాలు అలవాట్లు, 

నమ్మకాలు నడవడులు అన్న మూర్దతే( క్రింద చేర్చి (వాసిన శతకం. * చం[చశేఖరశతకం.”? 

ఈపద్యాల్గో 'అనుకరణి విరివిగాఉంది. అదేకారణాన్ని పురన్కరించుకొని యీ 

పద్యాల్యుచటాలున ఆర్థంకావు.  పొమరులువాడే భావతో వూర్తిగా పరిచయముండి, 
అందుకనుగుణంగా విరిచి చదువు తేచేకాని భావం బోధపడదు అంతేకాదు కొన్నికొన్ని 

పదాలు ఛందస్సుకోనమనీ మరీ వికృత మైన రూపంలో వాడబడ్డాయి, వాటమూాలరూాపంలో 

"తెలుసుకోవడం చచ్చినంతపని. 

* గంటముపేరయింటను భగాతము "సెప్పీ తె యీదిలోని వో 

శెంటివి సూ స్తీనేను యినుర్మేతి రమాండము బాగసెప్పె మా 

యింటి దురోధనుండు బవ్హుయుద్ధ మిఖీననుసించి లంకలో 

నుం కొగివించి వచ్చెనను మాంద్యుడు మూర్చ్త చందశేఖరా. 

బాపడులగ్న మంట “తెగబాశడు పుస్తక మిప్పీనూసి యొ 

ల్లేపత మూనచూడుమిబె లింగడి “పేతుబలాన చల్లు మం 

టాపదబెక్ష్రే నన్ను కొరగాని కులంబిడి సమ్మరాదు సీ 
“గాాపెడు గింజలై న మరీగావను మూర్జ్తుడు చందశేఖరాంి 

శతకం అంతా యిదే శెలిలో నడిచింది. ఇందులో ఛాహతోపొటు పాటకజనుల జీవితం 

గాడ చక్కగా ితింగబడింది. కాని అపసాసించడానికని పృక్వేకంగా రా ధోబి 
+ 

wr ఎలా - 
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అలవరచుకొన్నందుచేక, అక్కడక్కడ అతియోక్తికూడ అతిగా దిగుమతీ అయింది 

ఆరం కోనంసీ కుసీ లో హాస్యం సగంచచ్చి మిగులుతూందె. 
రు ల 2 

నీరులతోపాటు నిర్కెసామ'టమైన నత్యాన్నీ, తత్వంతో పాటు దాంభికాన్నీ, 

అనునరణీయమైన ఉపజేశంతోపాటు ఆచరిసూన్న ఆనాణారాన్నీ అతిసరన మైన భాసా 

లితే అవసర మెనంత పహోస్యముడోడించి వరిసూ (నాసినక తకాలు కూడ కొన్నిదొరుకుతాయి. 
టి డా రజా 

కొన్ని నొతకాలలో యిట్టి పద్యాలు కొన్ని మాత్రమే దొరుకుతాయి. మిగిలిన పద్యాలు 

భకి కో, చేదాంతానికో లౌకిక భర్మానిక్కో సంబంధించిన సూక్షులుగా ఉంటాయి. 

అయినా పరవాలేదు, నిజానికీ శతకాలన్నీ ముకక కావ్యాలు. రీ పద్యానికి వరో 

పద్యంతో సంబంధం ఉండదు. పద్యాలను ఓ వరన కంివుంలో పేర్చి చదవాలనే బాధలేదు. 

పద్య మేమి కర్మం, చరణాల్ని పిరాయింంచి తల్ల కి ందులా చదివినా అర్జా"నిక్ (శమాదంరాని 

పద్యాలు కూడ ఉన్నాయి. ఓ శతకంలో పద్యాన్ని మరో శతకంలోకి పోనీయకుండా 

కట్టిన సూకిం పద్యాల చివరిమకటం. ఇది చేను ఫలానా అని చెప్పి పద్యాల్లో పద్యాలకి 

సజాతీయ ధర్మాన్ని చేకూరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ మకుట' నిర్వహణ, పద్యంలో కొంత 

భాగాన్ని (వాయవలనే భారాన్ని తొొలగించుకోవడానిక'ని పనికి వచ్చే 'యిన్ఫూం'ను? 

లాంటిదె. దాన్ని ఆర్థచరణం నుంచి చరణన్నర దాకా సాగదీసి సాము చేసిననాళ్లూ, 

యతి (ప్రాసలలో నిలబెట్టి కనరత్తు చేసినవాహ్ల్హ గూడ మన కవులలో లేకపోలేదు. అస్తు. 

ముక్షక కావ్యాలనే దృష్టితో చూన్వే, యాక్ తకాల్లో హాస్యానికి సంబంధించిన కావ్య 

సంపత్తి చాలా లక్ స్తుంది. ఈ రక మైన పద్యాలను శతాధికంగా అందించిన కవి చేమున్న. 

అందరూ శతకాలు (వాసేకు కాని వేమన్న సహ్మ సాలు వారసిన కవి. ' అతని “పేతు మోద 

ఛెలామణీ అవుతూన్న దొంగ వద్యాలు? కీ శోతకం ఉంటాయి, 

1... జేమన్నలో హాస్యం సభ్యాసభ్య రూపాలు “రెంటిలోనూ కనిపీన్తుంది.. ఈ 
అసభ్యతకాడ కొన్ని కొన్ని చోట్ల మరీ పచ్చి పచ్చిగా నాచ్యం అయింది. ఇందు 

మూలాన్ని యికనిలో ఉన్న హోన్యం సగపాలు కలుపితమైంది. కాని యీ కవి 

స్వతంత్రుడు. సహజంగా హాన్యప్రియుడు.. ఈ గణాలకితోడు యితనికున్న లోకజ్ఞత 

అపారం. ఇతని దృష్ట్రికందని గహాస్యంలేదు. ఇవన్నీ యితని హాస్యానికి బలమిచ్చినవే. 

పూర్వాశ్రమంలో గడించిన అనుభవమూ సన్యసించిన తరువాత చేసిన జేళసంచారమూ, 

వేరు వేరు తరవో జనులతో కలిగిన స్తాసచర్య సంపర్మా_దుల వలన సంపాదించిన జ్ఞానమూ, 

తరచి చూచిన తల్స్యమూ అన్నీ యితని కనూనమెన ఆత్మ విస్వాసాన్ని గడించి "పె్టేయి. 
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ఈ ఆత్మ్కవిస్వాస మే తానునమ్మినదానిక్కీ యితర మైనదానికీగల వైషమ్యూన్నీ వీస్పష్టం గాచూప్కీ 
వికృతమనిపించ్చి యితనిని నవ్వించింది. తననవ్వు నబ బే అనే నమ్మకం, యితరుర్న్ని 

నవ్వించడానికి తో వదిసింది. కొన్ని చోట్ల యితడు నిష్కల్మషంగా నవ్వు తాడు. 

కొన్నిచోట్ల "వేరొకరిని ఏడిపించిగాని నశ్వుడు. కొన్ని నన్వాలనిపించే లాంటిఅవ్యాజ మైన 

నవ్వులు కొన్నిలో తె తేన నవ్వులు, కొన్ని వొకిలినవ్వులు, కూడ యితనిలో న్వభావగతంగా 

ఊన్న వే. 

కళ పాల సాగరమున బవ్యళించినవాడు 

గొలయిండపాలు కోరౌనేల 
౦0౧0 య 

ఎదుటివారిసొమ్ము లెల్లవారికి తీపు 

విళ్వ దాఖిరామా వినుర వేము” 

వెపద్యంలో మొదటి రెండు చంణాల్లోనూ ఏదో కఠినమైన సమస్య 'లేవదీసీనట్లు 
నటించి (ప్రశ్న వేస్తి ఆకాంకుజేస్కి అలోచించినట్లు రూపించి మూడవ పాదములో ఓనిత్య 

సత్యాన్ని నిస్కుర్ష గా ఆవిస్క_రించి చెప డమే ధోరణి అతి సరసమైన హాస్యానికి 

(తొక్కినతోవ. ' 

 సహలలోన జొచ్చి గురువుల సెదుకంగ 
(సూర మృగమొకండు తారసిలిన 

ముక్తి మార్లమదియె ముందుగా జూపురా 

విళ్ళదాభఖిరాను విరను'వేమ.” 

ఇది సస్య మైన ఉపదేశం చేస్తూన్న క్షు నటించి ఈ కళ్లుమూసీ జెల్లకొచ్తే 5 “పెంకి 

తనంతో గగాడీన హాస్యం, ఈ రకమైన హోన్యం యితనికి కాల (పీతీగా peer హాోన్యం. 

ఇంతకన్న దయా దాక్షీక్యాలులేని హాస్యానికి ఆదాన యీాకిందె ఫద్యాలు తీసు 

కోవచ్చు. 

“ లోేఫివాని జంప లోకంబులోపల 

నుందు వలదు వేరు నుతము కలదు 

“పెకమడిగినంత భన బడీచచ్చు 

ఏక్యదాభిం*మ వినురవేమ. 
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కీకీనివాని యింట వీనుగు వెషలిన 

క "ళుకోేలలకును గానుల్చ్చి 
లు - 

నెచ్చ మాయెననుదు ఇక్ ౫ శ్యాడ్చురా 

విళ్యదాఖఫేరామ ఏ ురవేవు.* 

హాస్యం కోనవముసే కోరి కోరి సాగదీసిన వాక్యాన్ని (కింది పద్యంలో చూడండి, 

4 మేక కుకుకఒట్టి మెడచన్ను గుడువగా 
నాకలేల మాను నాళగాక 

లోఫిచాని నడు లాభందబు గల్టునా 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.” 

శతక రూపంలో కాకపోయిన విడి విడిగా వ్రాసిన పద్యాలన్నిటినీ ఓ చోట 
సంగహించ్చి రూపక విభేదాలలో ఒకైున వీధీరూపకంగా సరిదిద్ది, . శృంగారాంగమైన 

ఇ ర వ్ 

హాస్యాన్ని స్వల్పంగా అందెస్తూన్న (పొదీన కృతి శ్రీనాధుని “వీధీ నాటకం * ఇందులో 

శృంగారం అతివ్నాత గాను హాస్యం క వరి ంప బాయి. ఆలంబన వర్గనం 

విపులంగా జరిగింది. వేరు వేరుజూతుల తా టు... గా గ్రిహింపబడి, అక్కడక్క హాడ 

అనభ్యంగా కూడ వర్ణింప బడ్డారు. యిజే యిందులో ఉన్న నవ్వు, ఈ చెనుకకూడ 

యిట్టి వీధులు కొన్ని రచింప పడ్డాయి. వేరు వేరు జూతుల వారిపన్క, నమతాలనారిపెన, 

కరగతులచారి= ఎను (వ్రాసిన స్వాభావిక మైన వర్ష నలే కొంత శృంగారం, కొంతహోన్యం 

కొంత స సం కొంత విరనం కల్లి వీటిలో థార్చ కాం 

“తెలుగులో దండకాలు వారియడం కూడ (పావీనుల నాటినుండి వస్తూన్న 

సాంపధాయమే. ఇట్టి దండక రూపమైన (పాచీన కృతులలో వ్యంగ్య (శధానమైన 

హాస్యాన్ని అంతో యింతో అందిస్తూన్న కృతి పోతనామాత్యుని “భోగినీ దండకము. ? 

ఇందులో వేశ్యల మాయల్కు విటుల విలాసాల్కు ధూర్తుల ఆగడాలు కూడ వర్ణింపబడి 
అధిశేప హాస్యాన్ని అందిం చేవిగా ఊన్నాయి. కాని క విదృష్టి హాస్యం కం కు శృంగారం 

వైపు అధికంగా య అందుచేత హోన్యం నీరసీంచింది. ఈ వెనుక యిట్టి 
దండకాలు చాలా 'ెలసేయి కొన్నిటిలో ఉతమ స్థాయికి జెందిన హాన్యం కూడ 

లభిస్తూంది. ఇటీవలి * సిగరెట్టు దండకం? టీ దండకం అష దండకం ౩? లోభులు 
చదివే “లక్షీ నండోకం ” వ hi రాలా హాస్యం జాలా న నరన మైనదిగా ఉంది. ఈ వన్య ఒక 

, హోరికథలో * బ్లాక్ మార్కె_ట్టు ? దండకం విన్నాను. ఇదికొంచెం మోటుగా వాయ 



143 

బడీంది. ఇవన్నీ సవ్యమైన దండకాలకి సరసమైన ఆను కరణలు, పగటిపెష కలాపాల్లో 

కూడ యిట్టివికొన్ని ఉన్నాయి. . 

కావ్యరూపంలో ఊన్న (ప్రాచీన హాన్యకృతులలో పరిగణింప దగిన కృతి పిండి 

(పోలు లక్ష్మణకవి (వాసిన “ రావణ దమ్మాయము. ౫ ఇది ల్లి సే కావ్యము. మూలకః 

అధిక్షేపకావ్యము. దమ్మ భూమిపాలుడు యీ కవిగారి మాన్యాన్ని అపహరించిన 

మహనీయుడు. ఈ _బలవద్విగోధాన్ని కలంతో ఎదిరించి కీరిగారాచినవాడు కవి. 

కావ్యంలోని కథ రామాయణకధ. అన్వయించుటలో వచ్చిన కథ '(దమ్మభూ-పాలునిది, 

అకడురావణుడు. కవిరాముడు మాన్య మేశ్రము సీత ఇమే మిగత పాత్రలు కూడ 

అన్వయింపబడినవి. (పతీ పద్యం శగదార్నాలా కలిగి ఒక వంక రామాయణ కథనూ వేరొక 

వంక * దమ్మాయ ? కథనూ అందించును, అందుకు తగిన శ్లిన్ల పదాలతో యీ రచన 

సాగింది 

“ చిత్రం బజకులమాన్య కేక వుపహరించె నింక జెడునీదుళ్చా 

ర్మిత్రుండు పుత్ర మిక్రకళతాదులతోడ విగత లక్ష్మీకుం డై 

ఇందులో తొలిచరణంలో ఉన్న అజకులమాన్య క్నేత్ర * శద్దానికి రామాయణ 

పరంగా _ * అజ మహరాజవలోద్భవుడైన రాముని భార్య నీత? అనిన్నీ ధమ్మాయ 

పరంగా * మాహ్మణుడైన కవి గారి పొలము * అనిన్నీ అర్థం 'చెప్పుకుం కే మిగత పద్యం 

అంతా దానంకటు అడే రెండు కభలకీ అన్వయిస్తుంది. ఈ మాత్రం బెడద కాడా అకార 

"లేని పద్యాలు కొన్ని ఉన్నాయి. 

“ అప్పుడల దుర్మదాంధుం, డొస్పుగ దను సేయు కార్యము. కి ంతయులో 

దప్పని తలపడు బతి కెడు, చొ ప్పెరుగండ కటకాలచోగితుడగుటన్ . ౫ 

ఈ పద్యం శెండు కథలకీ యధాతథంగా నే. ఆన్వయిన్తుంది. అన్యాపదేశంగా, రావణుని 

నిందించినట్లు, రాజుని నిందించి క సిదీర్చుకోవడమే యిందులో ఉన్న 'హోన్యం. కాని 

రామాయణ కథని అనాచిత్యాది దోషాలు రాకుండా కాపాడుకొంటూ, అంతటా _పకృతార్థ 

$్యకృమవాలనే మొండి పట్టుదలతో సాగించిన రచన అవటంచేత్క అటు కవి (పతిభక్తీ 

మటు హాస్యానికీ కూడ కాలి సం'కెళ్లు తగిలించినట్లయింది. అస్వాతంత్ర్యం హాస్యాన్ని 

బతుకనివ్వదు. ఇక అక్కడికి కవిగారి పట్టుదల, అతడు పడినశ్రమ్మ మనకు హాస్యాన్ని 

'లిగించేదిగా మీగులుతాయి, 
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కూచి మంచి జగ్గకవి గారి “చం దకేఖా విలాపం” (హాస్య పిబంధంబుగా? 

పుట్టిన అధిక్లేప 'కాద్యము. తనకో కావ్యం అంకితం-గా (వాయమని (పోత్సహించి, తీరా 

(వాసిన వెనుక నత్క_రించక అవమానించిన నేరానికి గురిరమై కవిగారిచేత యీ తిట్టు 

కావ్యంలో దీర్టాయువు పోయించుకొన్న చచింకలపాటి నీలా దిరాజుగారీ (కబంధ కధకి రసిక 

నాయకు నాయిక అకని ఉఊంపుడుకత్తి చందకేఖి పచ్చి ళృంగారం వర్ణ్యవస్తువు, 

రాజాతోపాటు ' రాజ్మాశితులు, ఆంశరంగికులు కూడ అడ్డమైన తిట్లకీ గురి అయ్మ్రు, 

లక్కుణక విగారివలె స్వాతంత్రం చంపుకొని, మూతముప్పిడి-గా తిట్టనం జగ్షక ఏకి నచ్చదు. 

అనవలనేడి విన్చహషంగా "మొగంముండే మోటకనంగా అెనేనేరకం. (పతిజ్ఞబటి తిట్లిన 
లు. ఇల లు 

తిట్టు తిరిగి తిట్టకుండా ఎంతనేపెనా తిట్లగలిగినది యికని [పజ్హ, “ఎలాతిడుతున్నాడోః 
లు టె ఖా యట జా 

అనిపించేది ధోరణి. ఈ చందకేఖా విలాపం కథలోనూ, శె లిలోన్లూ పుబంధపక్కీ_లో 

(వాయబడింది. పిబంధ సామాన్యమైన అష్టదళ వర్షి నలు యిందులో ఉన్నాయి, 

రసం శృంగారం గంగా పచాసహాం వంటి శెలి, తణుకూ చెణుకూలేని బండతనం యిందులో 

ఉన్న ఆకర్ష ణం. బూతు మూటలేని పద్యం కహ్షంమోదగాని దొరకదు. ఇందులో ఉన్న 

అతి మృదువైన పద్యాల్లో కెల్లా మృదువై నదీ [క్రిందిదని చెప్పవచ్చు. 

“ పండ్లు దోమడు గుద (ప్రమాళ్లనము నేయడమవసనా డైన హరిదినంబు 

నండైన గడునూరబంది మాంసము లేక కూడు భుజింపడు గురుముఖంబు 

గాడు తమ్ములజేరనీడు నత్క_వులకు వైశ్యుల పెండ్దిండ్లవలన వచ్చు 

కట్నముల్ దాదురాగహమున లంకించి లం జెలకిచ్చును లజ్ఞ్జమాలి 

వినయమున దండ్రి శద్దినమునను బిప్రు బిలిచియిక కాసుకవ్వెడు 
బియ్యమాడు 

పతితుడును లోభి చింతలపాటి నీలరాజు ఛీఛీ యతనిమోద మోజజేల.౫ 

నెనుక వీధి భాగవతంలో హోన్యము గాని థోరణీ ఉదాహరించాను. అటే ముచ్చులో జగ్లకవి గారి 
సౌందర్య వర్ల నలు కూడ సాగ నవి. 

ఈ మూవిపీయరాషమూరును -గేవలముగ, గవదళసరిపళ్ల హోక'వికి మేని 

మృదువు కోరింత కంపల గదువముజాల్కు చెక్కు_లలరారు లోవాస్ర 

నిక్కు_లౌరంో 

ఈ కవి స్వభావతః హాన్య,పియుడు. రాజున్నూ రాజాశ్ఫితులనూ నిందించడంలో ఉక్రోషం 

కనిపించినా మిగతచోట కథాగతిలో వికృతపూర్తమెైన ఘటనలు తారసింపజేయడంలోన్లూ 
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వికారంగా వాస్యాలంబనాన్ని వర్మించడంలోనూయికని హాస్య ప్రియక చక్కగా బోధ 
పడుతుంది. పైగా 

4 పోడుల (మోకలార కణుబూచిన పీతరి: కుమ్మలార బల్ 

. బాడిద వెట్టులార ఫలఫాగ్వెష ముప్ట్రి కుజంబులాగ రచనా 

వేడుకకి చిత్తమున వేడుక ప్ల. స నెరంబు మో 
టే 

PPO అ nr 

నీడకు నీవ కొక్కొ_ నరణింపఅ తెంచదుగా, వచింష₹ 

| __ చెండా మార్కొండాయా, దొండా మోయండకిఫుడు తో రము 

pee మాజక్ా. 

దాండవమూడుచు మేలిపసింశందెల చందదిళాదె చెచ్చర జెప్రడాలో 

వై రాపద్యాలు ప్రాచీన (శబంఫశెలిని చెక్కిరిస్తూర్నట్టున్న సూస్య్యానుకృకులు (Parodies 

గా ఉన్నాయి. ఈరక మైన es వరణ ఈకావ్యంలో (శ్రీకాళభంనుండి చిత్తగించవ లెను 

కరకూ" క నిపేన్సాంది. 

- రాజా శ్రితుల చౌర్హన్యాలు, విఫల | దురంతాలు వగైరా వర్లనలు వ్యక్తి క్షి గతమెన 

నిందతో (పారంభించినా Sul జాతినతంగాే రూపాండేయి. యిజ్ఞ జ్ఞయాగాలు 

చేస్తామని యాచించి వచ్చిన నంబారాలు చెచ్చించకండా, మసీబూనీన మారెకుకాయ 

నాటంగా కార్యం నిర్వహించే. స్వార్థపరులై న శౌతుళీ కీ నాటికీ ఉన్నారు, వెంకటళ్నా స్త్రీ 

పేకుమిద వారందరికి వడ్డించదగిన నింప యీ కొందిది, 

és పుడమి శేండ్లంపిన గుడదధిపైాయంగ వీనముగ్ లోనిండ్లలోడాచి 

కరణమ్ము లంపినకంద పెండలములు పదిలమ్ము గా నేల బాతినై చి 

శాస్మణుల్ దెచ్చిన బహువధ ఫలములు లోలోన దనదుచుట్టాలకిచ్చి 

కోమట్లు దెచ్చిన గురుతరదన్నువుల్_ మెల్ల మెల్లనదాశె (మింగివై చి 

"నేతిలో 'నామువమ్మును నిండనింప్కి పప్పులోనుప్పుమిక్కి_లి పొజజల్లి 

ప్రలునులో గంజి మిక్కిలి కలియబోసి ఛత్యుములలోసన మిరియంపు 

బదట గలిపి 

మంచిబూరెలు పొణకలమాటునెట్టి, పిండిబూరెళాక్కొకముక్కా 
పెద్దవారి 

వి స్థరులలోన భారంగ వినరినైచి కసరికొట్టిన , విప్రలాకటనులేచి ౫? 
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ఈ అతికయో కులు హన్యంకోసం వచ్నినవి. ఈ కావ్వంలో హన్నం ఇాలవరకు అన యె స శ్చ ఫీ స్త్ శి 
మెనది, అయితే అసభ్యత హన్యంగా శాండవించటం "నేటికీ తగ్గలేదు. 
a= ౧ 

ఆధునిక యుగంలోకూడ న్యకావ్యాలుగా మెరు7ాక్కి_నవి అ$న్నేప 

కావ్యాలే. తిరుపతి వేంక కేశ్వోరకవుల ఆగిరతంగి. "తెలుగునాట బహుళ పిారంపాందిన 

అధ కపకావ్యం. ఇది (పళ స్తీ 'పసారం పాంవట'ేుకాక యీరక మెన వారికొన్ని 

రచనలకి ఒరవడిపెట్టగల (ప్రభావంకూడ కలిగిన రచన. కవులమధ్య రగుల్కొౌన్న చిలిపి 

జగడం చివరికి మహాభారతమై మనకీ గిరతాన్ని (ప్రసాదించింది. _గీరతకర లధాటికి (ప్రతి 

ద్వందులై న రామకృన్ణకవులాగ లేకపోయినమాట వాస్తవం. వారునసహితమూ యిట్టి 
రజభనలు చేసినవాశే కాని వాటికీ (పకస్తి గాని (పచారంగాని రాలేదు. ఇజేవి?ంగా 
శీంపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ గారు కూడ కొన్ని అధిక్షేప రచనలు చేసేరు. ఇట్టి వ్యక్తిగత 

'జ్వేశాలతో (ప్రారంభించి (వాసిన రచనలు పాళ్చాత్యాసాహిత్యంలో విరివిగా ఉన్న్నాయి, 

ఇప్పుడు నునకీ ఉన్నాయని సంకేసించవచ్చు. అంే వీటిలో హన్యం జ్వేషపూరికం 

“పారుగింటికయ్యం వినవేడుక” అనే తత్వం యీరచనలకి తాత్కాలికంగా ప్రజాదరణ 

లభింపజేన్తుంది. ఏవిఎట్లున్నా, గీరతంమ్మాాత్రం కొంతవరకు అధి క్నేపాన్ని నరనం ౫" అందిం 

చిన కావ్యం. (పాచీనకవుల వాటువుళల తరువాత పుస్తకరూపంలో ' గు స్వరించబడీన వ్యక్తి 

నిందకిగి నాంది. నిండ కేవలం వ్య క్లిగ కం అయినందున హోన్యం ఆకోంళంగా నే మారింది. 

ఇందులోకంకు వీరి యికర కావ్యాల్లో ఉన్న హాన్యం ఎంతో శ్నాస్ర్రీయంగాన్ఫూ, నమో -చీనం 

గానూ, నరనంగానూ ఉంది. జాతీయమైన హాన్యం వీరి కృతులన్ని టిలోనూ కనిపిన్తుంది. 

వేక్ళేరు తరగతుల (ప్రజల వేష భఛాషలన్వూ ఆచారాలన్తూ అనహేళనచేన్తూ 

(నాసిన చాటు నంఇగహోల వంటి కావ్యాలు మనకీ కాలంలో చాలా లభించాయి. వీటిలో 

ఉపహాన మూలకంగా ఉంటుంది. ఆలంఎనవర్ష్ లలో అక్కు_డక్కొ_డ అకిళయోాక కూడ 

హాన్యం ఉంటుంది. ఈరక మైన రచనల్లో మొదటిది దాసు (శ్రీరాములు గారి “తెలుగునాడు” 

ఇని ఆంధ్ర జేళపు (బాహ్మణ శాఖల వారి వేష భాపాదులను * అనుకరణ ) ద్వారా అవ 

-ీళ్టనచేసి నవ్వించే రజన. మచ్చుకి. 

టట అన్నే సూసి వే బలే వాడీ. వి న్నావే. కాద 

విస్సావజబ్ఞాల నారి బ్యురి నష యో వి స్సాయకిస్సార షే. 19 

ఇదె ననాతన శాందన వైదికల భాషకి హాస్యానుకరణ. ఇక్షు మిగకపి ' కూడ వెక్యిరీం 

ఫుగా చెప్పబడ్డాయి. ఆధునికుల వేసభాషల్కు పాళ్చాత్య నభ్యతావ్యామోహం్న కోర్టు 
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కచేవీల పేచీలు దొరదొరసానుల నీటు గోటులూ విచ్చల విడిగాసాగే విలాసాలు వై 

రాబన్నీ పూన గుచ్చినట్లు నర్షి నూ వ్యంగ్యంగా అపహసించి (చాసీనదె. పాచిపం౧ 

సంస్థా నాధీశ్వరుల “కవి మవో రాజకతకం * ఇందులో కవికాలపు వర్ణన సంస్కారా 

శిలా షతో గూడిన వ్యంగ్య హాస్యంతో చేయబడింది. వోన్య స్పష్ట కె క్ ష్ట్ర డక 

విఖెపాపదాల్రు యానమాటబు వాడబ్జాయి. ఇచే ధోరణిలో వేశ్వేమ తళగతులవారిలో 

ఉన్న అహం మన్యక, ఆతోోత్క-క్డ ల్ వి స్వాసాలుు ఆఅనాఇభారాలు వంటి కల్కి పో 

లన్నీ కొడిగిపోన్తూ, (వ్రాసిన కావ్యం కొల్లూరు ధర్మారావుగారి * చాకిరేవు * ఇదెేేట్ 

ఖండకావ్యాాల తీరులో వెలువడిన రచన, 

మనలో ఉన్న లోపాలన్నిటినీ ఓ జూచితా వ్రాసినట్లు ్రాస్కి అన్నీ ఓ దగర 

గుదె గూర్చి పేర్చి, ఒక్కొ_క్కాలో పొన్న ఓక్కొక న్మెరి కింద జమ కెట్టి (్రాసిన పద్య 

సంపుటము [కొత్త సల్లి సూర్యారావుగారి “ఉన్మాద నహ్మనము, = ఇవె కరి “ర్యా 

విధాలనే స్యూతప్రాయమైనలోకోక్సికి సుదీర్గమైన వార్త ముం ఇందులో నవ్వు ఫలా 
అని చెప్పిన కంకి ఒకటి ఆరెండు పద్యాలుదహరించి చూపడం మేలు. 

కళ త్ర మ్మిుస జ ర్రియును బొలంతులనె పటు 
ఆ 

ధనము కర్రియు నగలు వస్త్రముల పెరి 

సుందరాకృుతి వరియ సూయ వెరి 

సంతు వెరి పూజలు సలుపు వర 

పదియవనెయాగు వెరి సంభవిల్ను శ్రీ 

పురుషులకి నవరతెమ్ము గోరుకుల కరి 

నాటకిము క్నెర్రి కథ వరి నవల కారి 

స్మరిలో వారి కొసి కరి కేల బెర్రి. ౫ 

ఇజే తీరున సుస్తకిం అంతా (నాయబడంది. ఈ వై లెలా ఉన్నా సాంతం” వి" గి 

లేకి sa మనకు నశెత్సడం కూడ సంధనమే ఆనిపిన్యాంది. ఇవిగాక, ఏవే 

రీ లో 

స్ట్ 
చ్చు డెప్పుడో (వాసిన బేదిపచిెహీను బద్యాలతో చెలసిన రచనలు. (బ్రాహ్మణ నక్కా పా వం 

08 సర్గ విజ్ డస; పూరితాలై న అసభ్య రళనలు, హాస్యా న్నే అప హాన్ఫభాజనసం-గా చేసే 

5క్రిలి రచనలు ఘాడ చేడు మనకు దొరుకుతాయి. ఇట్టి విడివిడి రచనలలో శో పథట్టక్ 

గమానుజాభారి గారి పద్యాలు చాలా ఉత్తమ తరగతి హాస్యాన్ని అందెంచేవి గా నలనేయి, 

బానారోణలు ! ఇది గోలకొెంజ కన్రల సం చికతో నువ్వని, 
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నరసమెన హాస్యాన్ని అందెస్తూన్న అధి జే,పకావ్యం అనంతపంతుల రామళీంగ 

స్వామిగారి కళ క్ల పక్షము”, ఈ కవి అఫ్ినవ వికటకవి. కావ్యము “కృష్ణపక్షము తరువాక 

నచ్చిన “కుషి పక్షముి. ఊద్దేళం ఈనాటి *భావకొవులు? “భావకవి క్యం? అచేవా జిని 

అపహసించడం, అయితే ఈ కవినింవూాని కాన్యనిండగాని శేవలము ఏక ే శియాలుకావు. 

ఆలంబనకిచ్చిన వ్యాప్పీ అధికేపొన్ని నరసెన వస మార్చింది. నిందార్హమైన 

విషయాన్ని భ్వనించడానికి శ్వ శకకి నీ అలంకారాలనూ నానుతూ, హాస్యాన్ని పోగలిగినన్ని 

పోకడల నడుపుతూ, నధ్యత గాని, నరనత గాని చడకుండా కాపాడుతూ కవి యిీాకాచ్యాన్ని 

(వాసి మొదటినుండి నేటిదాకా తెలుగులో సెలసిన అధి శే పకావ్యాలన్ని టికీ యిదిమిన్న 

అనిపించేడు. వన్తుస్థితిలో యివె ఏడెనిమిది ఖుండకా న్యాల సంప్రుకేగా నెలసినచిన్న 

పుస్తకము. ఈ ఖండికలలో కొన్ని కథాపధానములు, ఈ ఆథలుకూసన పిన్తుత 

అధి కేపానికి జ అన్యాపడేళ on బలం చేకార్చేటట్లు ర చింపబర్జాయి. ఒకచోట కథకు 

బదులు “కలి వర్ణ ంపబకింని. కధ ఫఘుటన ప్మాతచివరక ప్మొాతకి "పెట్టిన “పీకులో నహాో 

వకట (ప్రజ్ఞ (Wit) నో చరిన్తుంది. 

క విత కు హోస్యంబునకున్ , అవమాత%ము_నెన ముఖ్యుల క్షణ మున గా 

fot ము రెండింటికి నవుజీపము వికట నాక్సహాయమున జుమో. ౫ 

అసేవాక 6 యో "కావ్యంలో చఇరితార్ మెంది. మునకు "చెద ఛీ థో a "yy రన, తేరునాతశ కల 
థా. క్రి 

కుక వినింద వారాలు (నాస్తి అపిధానంగానైన్సా మన కవులలో ఉన్న కాన్యారంథ 
ష్ PIP ‘ లో న్న! aC జి సంప్రదాయాలను గసాహా వ్యంగ్యం గా నిక్కి_రించటం జరిగింది. ఈ కి సందె పద్యం 

“నుక వినింది చేనే సుఃవి స్వభావాన్ని నెల్లడిస్తూందె. 

కకనలోపంబుల నాడిపోదురను చింతకా జారిణీ కాంతము 

న్కును సాధ్వీమణులందులో పముల జూపుంగాబె తదీతి నీ 

వును నాదిక్ గక విపి కాండమును సెప్టున్ దెట్టనుంకింతు భ్ 

రోను దండించి గయాళిముందు మొగసాబకా జేరుటిక్లే గదాం? 

కలలో గనిపించిన “తెనాలి రానురింగ కవి నస్వరూపవర్షనంలో ఆయన జీవితానికీ 

ne పినంగాకెన్నో pe అందిస్తూ హాస్యానికి లోతు, విన సతి జంకూ 

జేసి కలిగెర్తిద బడ్డాయి, 
ననన న 
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“అద్దమళేయి నొక్క_ఫురుషా కృతి దోశెను స్వష్నమందునా 

కద్దెర పంగనామములు నాన్యమునకా రుదురాక “పీరులుకొ 

చెడ్డవి కంక రీముమున బెల్లిని చంకను తాటియాకులకా 

గొద్దె౫గ నౌక చేత" నెక కుంచెను ఇండవ చేత బూనుచుకా. 

'భావతురంగము? లో తెనాలి రామలింగక వి చితకారుడుగా దర్శనమిచ్చి *భావచి తాలు? 

వాటివైఖరి వాటి తత్వం వాటినర్థ్యం చేసుకొనేందుకు కావలిసిన ప్రజ్ఞా వ్ల రాలు 

ఏిప్పిచెప్పి “ఉదహరించి చూపి వ్యాఖ్యానిస్తాడు. సవ్యమైన చితాన్ని అపనవ్యమని 

నిందించి! అపసవ్యంగా తాను గీసిన చిక్భమే సవ్యమైనదని సమర్థించి కాదని చెప్పీ 

విమర్శకులను, పడతిట్లి, రామలింగ కవి పౌంవెన ౫లుప్రు (పావీనకావ్యాల్లో భావంలేదన్మీ 

. తను గితాలే భావపూర్ణాలనీీ "తెలియనిచామ దట్టమ్మలనీ, నోరు పెట్టుకో జయించే భావ 

కచవ్చల ' పద్దతి లోనిదని వ్యంగ్యంగా నిమాపించబడింది. ఇకేవిధంగా కవిరాజు” 

కిథలోకూడ్క ఆడ్డమెన పొట్టుఏడ్ కచ్చిబిచ్చి గా కొంతవాసీ కొంక ఎరువుదెద్సుకిని 

న్వంకంజేస్కి 6 యిడేకాన్య ) మని నోటిబుకాయిం పుతో సమర్థి ంపజూచ్చి అది సాగని నాడు 

మరెవరో పెద్దలు సమర్థి నె ఆ చాటున చెద్దనాళయి తిరుగ జూాచ్చి కన్రబమని విరగబడి 

వికవిగ వారిని అర్థాంతరంగా నిందంచడం *రి%ంది. ఈ కథలలో హోస్యానికని పోయిన 

పోకడ రిన్నీ అన్నీ కావు. సామెతలు జాతీయాలు, హాస్యోపమానాలు, విరివిగా , వాడ 

టమేగాక, *యీతడు గా కవీశ్వరుడు *  భావాతీత భావుండు ? * ఉత్తముండయా ! 

వంటి రచనా చమత్క్యృతుల చాటున నింపిన నిందావాక్యా లెన్నో కూర్చబాజ్ఞాయ్యి 

8 భావ కవిశక్వము ) అనే ఖండికలో నవ్యకె వి త్వానికి అనుక రణలు కూర్చిబడ్డాయి, 

“భావకవి” లో వారి మూర్గ త వారి నోటే వెల్లడించబడింది. 

“ తెలుగాడుటను వాాయుటను దెలియన్య లె నాంగ్ల భాహాజ్ఞాన 
మువసరంబు 

'జేశాట నోత్క_టా జేశముండన్య₹ె నువ్యోగమున బుద్ధి యుంచరాదు. 

భావ గీతాలను బాడుచుండన్వ లె బూర్వకవుల దిట్లి పోయవలయు 

న్వేచ్చా ఏహారంబు, నేయవ కెకా సభ్యులొకరి నొకరు మెచ్చుచుండ 

నస్పు కవి సిప్పినది యెల్ల దప్పపలయు వలయు 

సరయ టే ద్వయము గప్పియాడు కురులు 

పెంచవలె నూత్న వేషంబు వేయ వలయం 

మ సభ్యులకు నియమంటు లివ్వి. ” అని అంటాడు ఫొవకవ్నీ 
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శ్రీ నాథ కవిరాజానీ భావకవి (బాహ్మోాణునీ ఒక పంకి*లో నిల్చి (ప్రాచీన 

కన్రలక్కీ యా నవ్యకవుబకీ గల తారతమ్యం కూడ ఢ్యనించ బడింది. శ్లేప్క యమకం, 

కాకువు వ్ల రాలతో పొటు, *మృదవం 3 * (పపంచం ” వంటి వీధ్యంగములలోేని వ్యంగ్య 
శొమక్కుతులు గాడ అధశ్నేపమును సరనముగా చేయుట కుపకరించునట్లు వాడబడినవి 

హోన్యము అంచులూ హద్దులూ దాటి పోలేదు; పోవలసిన చోట కూడ శిల్వుయు ఆకర్ష 

నీయముగా ఉండి అడ్డుపడి మనదృష్టిని అన్యధా త్రిప్పుకూంది. ఉదాహరణకి కలలో 

కన్పించిన న పల్కులు చూడండి. 

6 ఈ కలగాన కవీశుక్కా యీ కవులయినారు లోకువిక దవుకవితా 

(పాకట గుణము (గహింపగ నీకల దలమానిక మటు విడుకొండు 

సుమో 

పొ-వీన సాంపదచాయాన్నిి అసుసరిస్తూ (వాసిన విశుద్ధ హాన్యకావ్యం న్వన్తీయ 

భోగరాజు "నొరాయణమూరి ర్హిగారి క పండుగ కట్నము, తొలి ల 'నాల్హు ఆశ్యాసముల 

పద్య కథ,  హాస్యాలంబన లోఖి ([బకుకు. లోభి అయిన శరభరాజు ధగాళచే తనకూతురు 
సీతమ్మను వయసు మల్లిన వరునికిచ్చి పెల్లి చేయిడానికి నిశ్చయిస్తాడు. ఇది అతని భార్యకు 
“గాన్ని కుమారాకుగాని కిట్టదు. దాని కాతడు సమర్ ంచిన ధోరణి యా (కిందెది. ఇది 

భార్యకు నచ్చ చప్పేతీరు, 

“ పొన్నాడ కామరాజన్సి యున్నాడొ క చిన్నవాడ యోగ్యుడుకాడే 
మున్నను నొక్క_ డె తమ్ములు నన్నలులేరాస్తి యెల్ల నతనిచె నుమ్మా 

నలువదియేండ్ల వయస్సని, పలుకుదురే కాని మూడు పదులకు చాటం 

గల యిీడున్నటు తో. చడు కలిపించిన మాట నమ్మ గారాదు గడా 

అందకాడటంచు ననజాలనైనగు, రూపికాడు మంచియేపువాడు 

నలుపు తెలుపు రెండు గలసిన యొకజూయ్య గలుగునాజె కాని 

నలుస్రకాడు. 
తనకు నీతమ్మనిమ్మని తరచు (వ్రాయు, చుండౌనైనను గిట్టని 

ముండకొడుకు 

లాతడొోక' ముండ నుంచు కొన్నట్లు నాకు లేని సంళయ మొకటి 

కల్తించినారు. 
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ముండయు మునగులేదుత్త ముండ టంచు బలుకు*బడి మాద 

దరుచాత 'బెలిసెనాకు; 

అయిన నింతకు మగవాడు; ఆలిలేని వాడు డబ్బున్న వాకు; 

ఏ యేడుపెన 
చా 

ఏడ్చి యుండును; అభూోపషలేల నునకు, ౫ 

ఈ విధంగా నమర్థి ౦చ్చి తిరిగి, 

వళ ఏక రాతి) "పెండ్లి యేయెనచో జాల 

వరకు ఖుర్సు త వచ్చు మనకు 

చూడ వచ్చి నటి చుటాలచే నిలు 
ళు ళం చం 

గుల్ల గాదు డబ్బు 'చెల్లిపోదు. > 

అని చెప్పి ముహూర్తము కూడ నిక్పయించినట్లు కరభరాజు భార్యతో చెప్తాడు. "పెళ్లి 
కుమార్తె బెంగతో 'ముంచమెక్కి_నది. డాక్టరు దొరసానికిది మనో వ్యాధి అని బోధపడి 
నది. మేనబావపై నానె మనసు లశ్నమెనదని ఏనినది. మేనల్లుని రమ్మని వాయ 

వని లేదా వైరిచ్చి రప్పింవుమని శరభరాజుతో చెప్పినది. కాని 

“ ఆరణాంంట వైరంట ఓర యెంత 

జడుపు లేకన్న'దా దొరసాని గుంట 

దానియబ్బ గడించిన ధనము చాచి 
యుంచినట్టులె మాటాడు చున్న దిచట. 

డబ్బున్న ర కవరంపిన, నబ్బాలున కందదొక్కొ_ అందిన రాడో 
డబ్బున్న నారి నెప్పుడు నిబ్బందులు పెట్టుచుందురి క్లే మూర్జుల్. 39 

అని చెప్పి శరభరాజు కానీ ? కార్డు (వాయును. భార్యయిది నహింపక్క అటు మేన 

ల్లుని స్థితిగతులు, యిటుభర్హ మూర్గత, ఎరిగిన దగుటచేత్క తనమెడలో నగ' వెచ్చించి, పంపి 

మేనల్లుని రప్పించినది. ఇది తెలిసి శరభరాజామెను గొడ్డు బాదినట్లు బొద్కె లోభ్యే 

మెట్లు మానవత్వాన్ని శాసిస్తుందో రుజువు చేనేడు, కాని నకు క్షణమే అతనికి భార్య 

నాశ్ఫ్ళోయించి ఆళ్వాసించి “అపరాధమ్ముతమింపుమని (బతిమాలు కొనునంత అర్హ _ నంకటం 

తటస్థించింది. అదీ స్వాముల, నారిరాక వారిని సత్కరించడం శన కష్టము లేదు. ఇంట్లో 

డాగొని భార్యతో ప 
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$6 a కాల యెంకకు 

బ తన పొద కట్న మును జెల్గింపకొ 
న్య. తింటాజట 

కనుమా శోరనరా జు లేడను మింటకా, 

అని చెప్పి (బతిమాలు కొంటాడు. స్వాములవారు చెల రోజులు మకాంవేశారు. ళరథ 

రాజు బయటకురాడు ఇచే ననుయమని భార్య సీతమ్మ నమరాడిని దని బొంకి 

బయిట చెట్టి చెలి వేయించు కోవడం కంచి రహాస్యం గా మేనల్లుని చేక మూడు ముళ్లు 

"వేయించి "పెళ్ళి ఆయిందని పించడం మేలని అతనితో చెప్పింగి. .చేనకు పిల్లని వ్యకున్న క్ల 

యితే మేనల్లుడీ నార. ఊళ్లో చాటక మానక నిన్ని, స్వాములవ్తారికి. గూడ తమ గట్లు 
, య వావి య క్ష a 1 6 

బయట "పెట్టి తీరతాడనిన్నీ చెప్పి భయపెట్టింది. పచ్చి ,నైలగకాయ. గొంతులో. పడిన 

వాని అవస్థలోపడి శర్థరాజు -చివరకామె చెప్పినట్లు చేయడాని కంగీకరిస్తాడు. ఇలా 

ఘటనలొకచాని వొకటి చోరికీస్తూ, అంకటా హాస్యాన్ని ధ్వనిస్తూ కథనడిచిందే. ్న! అక 

డక్కడ హాన్యకోనం అ ప్రభోనమైన భుటునలు కూడ అతి సరనంగానూ నహజంగానూ" 

(ప్రధాన కథతో చే్చి వర్డి ంచబడ్జాయి. అవి కూడ అకుకు సరిపోయి సరనంశా ఉన్నాయి, 

శరభరాజాగారి ఏ శేలుపటినట్లు వాగిసిన ఫుక్టుం ఈ "6 రోకమైనది. పాినంగము దెగిచి కట్నాల 

గోడు పెళ్ళి వమాళుల నడవడులు వై రాలెంతో ముచ్చటగా వర్త్మించబడజ్తాయి. 
య యా వ రా Gs 

cs బియ్యేలట యొమ్మేలట నెయ్యిన్నూట పదియార్లు వీసుుసానక యే 

పాయ్యాలట వై స్కీళ్లును నియ్యాలట యల్క_నాడి లెక్కొ_డి 

యాళ 

4 ెండిలియాడి కట్నముగ . బెట్టిన నంతయు భూటగట్టి య 

ల్లుండల యత్త్వమామయు నలోమని యేడ్వనదే పరీక్ష కో 

లండనుబోయి నేటికిని రాడుగదా పదియేండ్లనుండి య్ 

ముండేనొ కూడి వాడు న న. రందరుకాో 

నాం గూడ హాన న్యం హు. ఈ వంద దొరసానిమాటలు. * 

సా 

ee ఓ పోష్టాఫ్టీసున పోర్టు చేయుడొక కార్డుకా శప ల | 
స్టా జేయగవచ్చు స్టే స్టా్థిమిడియట 'యంచువై రిచ్చు కే. 
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'జెష్షన్నింటను “జై రుచూచుకొనుదుకా. వేవేగమై ఇె9నులో 

శే పైకా నతడారణాలెకద మోశకేమెన జేన్నెనచోలా.* 
రులు గ వ 

(ప్రనంగ ప్రాహమైన సంక్రాంతి: వర్షన, "సూర్యాస్తమయ చంద్రోదయాది వర్గనలు వారాలలో 
ద దం O— 

కాడ హోసోోపమానాలు కూర్చబ-డాయిి, "లేదా హాన్యపదమై 5 ఊహలు కే కొత్త ట్లు అన్యోన న 

పర సున విషయాలాకచనోట చేర్చి వరి ౦పజఒడ్డామిు, పండుగగోజాలలో లోఖియింటి 
మా no | 

తీరిడటు.)? 

* అయ్యయ్యా అను భార్యయు గుయ్యా మనో యటందు గూకతురు 
గట్ను౦ 

చెయ్యడని ప. చయ్యన గనిపిం తు లోభి నంసారమునక 9 

కలా హాస్యాన్ని (పథానంగా పోష్కిం-విన పద్య కథాకావ్యం శౌలుగులో మునొకటి లేదని 

చెప్పీ ఆతికయోకి_ కాదు. 

పౌారాణీక కథను: కావ్యవన్తువుగా (గ్రహించి, అనువైన వంపులు కూర్చి, ఆపథా 
- ఇ చే ది = ఆతి మె ఉన న్యమెన హాస్యాన్ని (ప్రధానంగా భాసింపజేసి వాాసిన కావ్యం నాయ న ట్రిల నృసీంపా 

కవిగారి “| పభాన శాపవిమోచనం” ఈ కవి రసికుడూ, హాన్య( పియుశూ కూడ. ఇతని 

క కృస్లళతేకంి బూతు హాస్యాన్ని అందించిన శృం-గాగ శతకం. (పసన్తుత (ప్రభాన 

శాబవిమోచడనంలో మాతం హాస్యం మిక్కి_లి నగరనం-గానూ, నభ్యంగానూ అందించబడింది. 

కథ భీష్ముని ఇర్మిత. నాటక విధానంలో నడిచినది కావ్యం. అనుస్యూకంగా అన్ని 
లే పసన ( వన్ జ్ జం జరి, క చద ఫట్టూల్లోను యిల్లు కట్టుకొన్నది హాన్యం. నత్యవతి “సౌందర్య వర్ణనం పంత్య క, ద్ధజిలో 

చేయక శంతన నచివుడైన బాహ్మణునిచేక భీష్మునికి చెప్పించి, పగోక్ష. పద్దతిలో వర్ణించ 
"టీ 

డంలో యీ కవి హాస్యానికెట్లు జాగాచేసినడీ యీ (క్రింద చూడండి. ఇవి బాంహ్మణుని 

పలు్కు_లు. 

క్ ఏబనియేండ్లు పెబడిన యీడు భవత్చిత కింకనాదు మా 

టా బలుసాకుతో (బదుకు నచ్చపు నైదిక విఫప్రుడం గదా 
చెబడ రంభవచ్చినను భంగమురాని యవస్థ నాది యో 

చాబయి యిట్టి మాకును సెబొసనిసించిన చా మె యందముణ్.? 

ఇచే సందర్భంలో (పాలీన కోనల సౌందర్య వర్షనలు కూడ అపహాసింపటజాయి, 
౮ 
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౯౯ అటుపయిమాూముదావురట యశకీ యయ చామరలోన చావే 

యడు చరణంబుబామరరయోయంట కరంబును చామరంట యింకటి 

కటి విసరీతమున్న్నె మొలతామర' వింటిమిగాని "మేని యం 

తట నిటుదామర ంగలుగుతన్వి నిజంబుగ దూల గొండియే.* 

పెవిశం-గా హాన్యంకోనమని (పనంగాన్ని అన్యధా మలర్చకుండాన్సే సంప్రాప్త 

మైన సందర్భాల్లో ఉన్న అనంచాళ్చాలు వెదకిచూపి నవ్వించటంగహాడ యిీకవికి మామూలే. 

నొ “3 క జు "ఈకింది పద్యాల్లోన్భూలకర్టునికి శివుడు (_ప్రత్యతమై వరముగోరుకొమ్మని చెప్పగా అతడు 

చలికినమాటలు చూడండి, 

౯ పలికినన్సూల కర్షుడు (పభాసనుని దుర్నుయమెల్ల నీసుతో 
డా వ గా 

డలిపీ మహేళ యాతని మృతింగలిగింపగ -గారవం'బైన 

యులజనియింపగా వలతునింతియ కాదిణడొా నాదు మోానముల్ 

మొలువక' చిక్కు పెళ్లై నవి మున్సటియట్లుగ జేయుమాయనన్, 
లు య 

జెండుకిలవరము గోరిన వాండనుమును -గాంచ లేదు వహాగరేనీ 

మం|డాటముగను గొన్నన్ గుంగడాలకు చేనియుగరగును జెందంబుల్ 

హ్ పో "2 గార ర అనుచు నెకనక్కొ_మాడిన హరగునిగాంచి అర్థనాకీళ ఏరా పక్కా 

నంబయున్న 

నీకునొక్కొ_(పక్కొ_ మోసంబులేకయీ వెం, కరుణ గాంచకుంటివి నాదు 
గతికినీవు. 

నారదుని చేత అంబవృతాంతం వింటూ ఆమె మగవాడుగామారి తమమధ్య నే ఉన్నదని 

'తెలిస్కి కృష్ణాగునాదులు తమలో ఆడుకొనిన బావనురదుల వికటాలసొంపుకూడ, భుట్టాన్ని 

నిలశౌట్టి యీకవి మనకుచూ"పెడు. 

“ నీవంబవు కావుగద్యా చావాయూర్వ్యశి శపింప భామాత్వము నీ 

జీవికమున గొంకకలద్యు నావిని యర్జనుడును. జిరునవ్వు కనులతో. 

అక్ర జనంబునందుే నాడుచాన్ని గాను నారద మాచావగాళలెయీ వెం 

చప్పునరోడనై న టి నాచేత భీష్మ, ననినిజంపింతురాయన్న నమరమాని, 

అంగనరూా పు లేని మనయవ్వ శిఖండి యటంచు నవ్వె జా 

టుంగనుదున్న ౫౯ నకులుడుకా సనాజేవుడు పెద్దబావ యా 
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డంగులలో నవేజమపండగను లెక్కిడువారటంచు గ 

న్నుం గొనలందులేనగవునూల్కొ_న బల్బు_చు జూచెభీమునికా.” 

హాన్యమయమైన (పసంగాలు కాం సం అేచె యీకవిలోగల పి; త్యేకవిశివ్రత 

హాన్యంకోనమ నే కోరికోరి కభ్మాపవాహోన్ని నిలిష్కి కొంత నేప నవ్వించి తిరిగి కధనడపడం 

ఎసో స్నో చోట్ల కనిపిస్తుంది. సంభాసపూల్లోే చూపన వాకృమక్కృకి అతిసరనమెన హాస్యాన్ని 

జోడించుకోవటమేకాక, అతి నూజమైన జాతీయాలతోనిండి మరింతగా హాస్యానికి మెరుగు 

ెడుకూంది.  దాళరాజువంటి పాత్రల మాటలలో చారి 'యాసి కాడ అనుకి రింబటడింది. 

పళ్లెివారిమూటలేకాదు చారి తీరూ తిన్నవనమ్మూ సరన నంప్రదాయమూ వగ్రైరాలన్ని 

చక్కగా చికొొంచబడి ఆ'నాగరీక' హాస్యాన్ని అందిం చేవి గా ఉన్నాయి. ఈకిందివి 

దాశరాజు సత్యవతినిగూర్చి ఫీమ్మనితో ఆడినమాటలు. 

“ మేము నదువ్రుకోకున్నను 

సామీ మాముద్దు బొ క్షే నదువుకొన్నదో 

నామాలంట యడేదో 

రౌామాయణవుంట నాకురాజా “పేసుల్ ,? 

ఇవిగాక, మూలకథలో లేకపోయినా హోస్యంకోసమని రాజసచివుడుగా 'వికెట 

శర్మ పాత్ర సృష్టించబడింది. ఈవిదూషికప్మాత. అటు కాన్యానికి నాటక త్వాన్ని, 

యిటు పాఠకులకి హాస్యాన్ని కాజ చేసారుస్తూంది. అంబ ఫీమ్మ నిమోహించి వచ్చిన 

ఘట్టంలో శృగారం ఆబాసగాన్మూ ఆపహానభాజనంగానూ పోషింపఒడి హాస్యాన్ని 

రసాంతరంగా గ్వంచింది. ముక్కు_.చూాసీ చదువవలనే పురాణకథలో యింతగా హాస్యానికి 

జాగాచేసి పోషీంచఢంగాన్సి హాస్యాన్ని అసలుగ్యుర్తించడంగాని వికట. పిజ్ఞాభురీణుడైన 

ఇవి కే చెట్లుతుందిగాని అందరికీ చెల్లదు. 

వీశేశలింగం పంతులుగారికి ఫ్రూగ్యం తెలుగులో చెప్పుకోదగిన గద్య లేదు, కాని 

(పజాసమూసంలో పోచారం పొందిన (మోాకకి సాహీత్యం? లో కొన్ని హాస్యకథలు 

మొతం కలను, ఇవి ఏనాకినుంచో ఆనోటినుండి యీనోటికి దిగనుతీ అవృతూూ అనేక 

తూర్చులు కూడ పొందిన కథలు, ఈ కఖలలో కొన్ని “కేవలక ల్పితాలు, కొన్ని కొంతసత్యం 

కొంత అసత్యం కొలిపిఅల్లినవి. తెనాలి రామలింగని కథల గురించి లోగడ చెప్పాను. ఇట్లే 

పరనా నందయ్య గారి కింత సిగ్గు కహా పణాగమా నాగికి పాగ మెన పగలు వీటిధోడి 
ఇయ అల! 
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తీమోలం మూర్థత్వానికి నంబంధించి హాస్యం, ఆయితే యీ వారల లోకకంరుకోలు 

కారు. ఇది అమాయికమెన oe 3. అభిమానించి హర్షి ంచ్కి హసించదగిన చూరోత. 
చ గ ఏం | షు 

భవిక రిమార్క_ కథలు శెచుక్కొ_ పగటి ముక్క_కథలు, వారాలు యుక్తి చాతుర్యానికీ 

తేగుమాతేం విట పజ జీ (Yt) సంబంధించినవి.  వీటికంకు వీర్చలు వినోద కథలలో 

గలయాక్ చాతుర్యం “హాస్యానికి నన్నిహితి మైనదె. శుకసటత్కి మనన కామరాజు కథలు 

వై రాలలోదె కృం-గారానికి సంబంధించిన హోన్నం. ర. కథల వంటి సు 

wr దుల కథలలో వ్యంగ్య హాన్యం అక్కొ_నక్కు_'శ దొరుకుకుంది.  అవాగణే అలేపియకా 

ట్సుకి కథల వంటి ౩ థలలోగూడ అక “నాడక గాడ్ మ హాస్యం లఖిన్వుంది. ఇటివల 

యూభోారకె 
ee 

మెన (పాతక థలన్నీ పున సెక రూపంలో నంగి హించి (ప్రకటింపబ-డాయి. 

నలో గణనలు నెలువడం మా తడవుగా చక్కని హాన్య మిశి9క్ర 

మైన రచనలు జెలయడం జరిగింది. శేశలింగంగారు ఏ విషయం నా9సినా సెహాలి హాన్య 

ధోరణిలో వొాయగల చతురులు, న తళ శ చదివినట్టయిత్కే యీ హాస్య శత్వం 

చక్కొ_గా బోగపడుకుంది. విరు హాస్యాన్ని "కేవలం వినోదం కోసమని-గాహ్క సెంఘ్టు 

సంస్కా_రానికొపి మ వినియోగించిన యోనులబ్కు ఖలితంగా యా హాస్యం 

వ్యంగ్యమయమైంది. కొన్నికొన్ని చోట్ల ఎత్తిపొడుపు హెచ్చె హాన్యంలోని సరసతను 
కూడా తరించిన పట్లు దొరుకుతాయి. అయినా వీరి రచనల్లో ఉన్న (ప్రథనూకర్షణ 
మాత్రం హాస్య మే, వీగు ఎన్నో (ప్రహసనాలు నాటకాలు నవలలు న్యాసాలు (వ్రానేరు, 

అన్నిటిలోనూ నాటి సంభుంలో గల ఆవినీతి, అనాబారం, అత్యాచారం ఆసహంభావం, 

మన్యం వైరా కల్టృషాలన్నీ . వేలకి చూపి అపహసించి సంస్కి_రించడాని కే (పయిక్నిం 

చేసు. పియ్మోంలో సఖలులై, (పశివామల నోరుక టించేరు. వీరి హాస్యానికి గురియైన 

విషయాలు ముఖ్యం గా మూడు రకాలు, 'మెవటీది సనాతనాచార పరాయశ*క. ఇది 

వరి జీవి తానిశే లక్ష్యుం, సమాజాన్ని సంస్కు-రించ డానికి వరానుక గి (శతిస్పద్టల యముకలు 

ఖండించి వారి మనసు మార్చి తన పమానికి (తిప్పుకొని, లేదా నారినోటికి తాళం వేసీ తన 

వాదాన్ని సర డనమాన్యం గా చేయాడానిక'ని పియోగెంచిన ఆయుఫసముే యా హోన్యం. దీనికి 

సయింధించినవే వీరి (పహాసనాలన్నీనూ, శెండవదె మానవ నర్పఫోవం. ఇది సహజంగా మనలో కని 

పంచే లోపాలను వెక్కిరించి నవ్వుకొనే విసష్థి హాస్యం, వీరు కవులు, హాన్యప్రియులు పూడ 

అయిన కారణంచేక మానవన్వఫావంలో గల లోపాలను గుర్తించి, అతి నేర్పుగా వాటిని 
నెలడించి మనకు చూపగలిగేరు ఈ హోన్యం చాలవరకు సానుభూతి మూలకం వీరి 
వ 

నవలల్లో శత్రు ౪ కమెన. హాస్యం మనను విశేషంగా అందించబడింది. విక్సతిని సమనించి, బే 
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వ్యంగ్యంగా భ్యనించి "తాను లోపల నవ్వుకొనీ మనల్ని ఇకాలునని 'న వ్వించగల వోన్య 

(జ్ఞ వీరి నవలల్లో నే కాదు వ్యాసాలలో కాడ కనిపిస్తుంది. వ్యాసాలలో యి హాస్యం, 

విషయాన్ని సరసంగా చేసి పొఠకుల మనస్సు నాకర్షించడానికి పనికి వస్తుంది. . మూడవది 

సాంబోదాయక మైన "తెలుగు పిబం,, సాహిత్యం. .ఇవె కాడ సంస్కా_రాఖిలాపషతో 

కహూడిన హాస్య మే కాని మొదటి రకపు హోన్యంలో ఉన్నంకఠకనా యూ హాన్యంలో వత్తి 

'పొడుప్రులులేవు. సరస్వతి నారదుడు వంటి పొత్రలసగోట నాటి మన (పబంగ్నకెలి తద్దక 

పదాడంబరత్క అలంకార (పియక్క శృం గర తత్చరళ వ రాలను వెలడింపడేసి ,* వాటివి 
గ్ a య 

కవికకు కలిగిన నష్టైన్ని నియాపించిి వాటినే పట్టుకొని వేళ్లాడే వ్యక్తుల్ని అపహసించి, 

వీరు తమ నాటకాల్లో గూడ సాహిత్య సంస్కా_రానికి జూగా చేసుకొన్నారు. విన్నూన 

వ a వో ఖై గా ఆ ఇ 

చెస్తూ (నాసీన వ్యాసాలలో యిట్రి వ్యంగ్య హాస్యము ఆన్యంతమూ (పయోగెంపబడినట్టు 

“వీలే చెప్పనక్కరలేదు. అక్కడక్కడ వీరి హాన్యం కోపంగా మారి తారసి ల్రడం, కూడ 

కద్దు. తాళ-శళాంక' విజయం వంటి శృంగార (పబంధార్ని విమర్శిస్తూ (వాసిన (వాతల్లో 

“యీ (క్షోడ్లుమ్మిశితమైన హాస్యం చూడవచ్చు. ఏది ఎట్లున్నా వీరు హాస్యాన్ని (ప్రయో 

గించె సామాబీక సాహిత్య "కేశాలు శాంటిలోనూ నంస్కా_రోద్యమాన్ని నడిపి నలత 

పొందిన మాట మరువరాని నత్యం. 2 | 

| పీరేళ లింగ ంగారివలెనే సహజంగా హోన్య( పీయులైన కవులు చిలకమర్తి లక్షీ 

సృృసింహము గారు. వీరు కూడ నారివలెనే (బహ్మసమాజ మతాభిమానులు. ననాతన ఇాంధ 

సాబారాలను మానిపించటానికి వీరు కాడ హాస్యము నే ఆయుభంగా (గహించేరు. కాని 

'వీరి రచనల్లో ఎత్తిపొడుపు తక్కువ. విశుద్ధ హాన్యము వీరి లక్యుము. విరి (ప్రహసనాలు 

“సంస్కా_రాఖిలాసతో వా9సినవే అయిననూ వినోదం కోనమని వాసినట్లు గ తరూపిసాయి . 

వీరి “గణపతి? తెలుగు సాహిత్యములో అమూల్యమైన హాన్యరచన. ఈ కథ మూడు 

తరాలకి సంబంధించి నడిచింది. కడుపు గడవక. కటళ్కూర్చి పనులకి దిగే 

ఇబాహ్మణుల చర నన్న "యిందులో వర్మి ౦చబళ్లూయి. (్రాహ్మణార్లాలు , చేసేవారు 

శవాలుమోనేవార్కు. + నీళ్లకావిడీసారు. సంభావనలు _ ఫుద్చుకొనేవార్కు ". వంట 

కిళలెల్తు వ్లూరా తెందరో యిందులోహాస్య భాజనులుగా చేస్తి . వర్ణ ంపబ'ర్లారు; 

పిసంగము దిగిచి వీరు కత్కాలీన సామాజిక వ్యవస్థలోగల అవక తవక "లెన్నిటీినో యి 

'రొచనలో పహసీంచేరు. - వీటిలో ముఖ్య మైది. కన్నావి క్షయం, "రెండవది. ైదిక 

వృత్తి . కథను ఎన్నెన్నో వంప్రులలోకి దింపి, ఎక్కాడికక్య- జే చెక్కి_రింప్ర , హాస్యానికి 

సరిపోయే" సన్ని వేశాలు సమకూర్చి, అంతటా సాక్రల స్వభానగతల్లోపాలన్తూ, - వాటికి గల 
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పూర్యాపర హేతు పిత్యయాలనూ కూడ చిత్రిస్తూ వీరీ గణపతిని (వానేరు. ఈ పొ 
లెక్కొ__ శా మనట్వే షానికి ప్మాకం-గావు. అన్నీ మన అగిమానానికో, సానుభూతికో పాత్ర 

మవ్ర తాయి. ప్మాతగత మైనలోపాలు మనకు నచ్చవు. కానిళోపాన్ని సకారణంగా నిరూ 

పించటం యీ కవిభోగల వి శేషం. ఇనె మనల్ని కమాకీలుకు గా చేస్తి, పాత్రల పట్టు మనలో 

నమమశ్యాన్ని (్రైాపేకేపిన్తూంది. ఈ గణపతి పాత్ర శాన్యకంగా తెలుగు సృదయంలో 

సనం నంపొదెంచుకిొంది. గణపతి రూషప్రశేఖులుగాన్కి సోమరి అనంగాన్ని బడి 

మేష్టేగాని వురుపురాని విషయాలుగా వర్థించబణాయి. ఇవిగాక యీ నవలలో |ప్రాసంగి 

కంగా అందించిన, చద్దికుండ మోది ఉపన్యాసం, ఊ ల్లిపొయ మహాత్మ్యం, స శుక్లాంబర 

ధరం * వ్యాఖ్యానం వై రాలలోని హాన్యం, కడుపు చెక్కలయ్యేలా నవ్వించే రకమెన 

హాస్యం. సపురుషప్మతకి ఒదులు గా (ఈ ప్మాకను నిల్చి గణపతి వలెనే (వాసన వీరి 

రెండవ హోన్యరచన “ దుందుఖి ౨ లో మ్మాశం హోన్యం చప్పగా ఉంటూంది. అందులో 

హాస్యానికి నవ్యత కొరవడింది. వీరి (పహననాల్లో కూడ నవ్యత చూపని హోస్యంచాలా 

చోట్ల దొరుకుళుంది. కాని వీరిలో ఉన్న విశిష్టత ఆనాటి వరకు తెలుగునాట ప్రచారంలో 

ఉన్న (పాత కట్టు హాస్యాన్న ంతటినీ లిపిబడ్డం చేయటం. సెలుగు వారి ౪ చాడుక 

హాస్యం * అంతా వీరి రచనల్లో పితిఫలించింది. ఇలా (కట్టు హాన్యం గా దెగుమతీ అయిన 

కారణం చేత అక్కడక్కడ వీరి హాస్యం చప్ప-గాన్తూ సెకిలిగానూ ఉబునుపోనిరకం 

గానూ తయారైన మాట వాస్తవం, కాని వీరి హోన్యం ఎక్కొ_డా ఒకరిని నొప్పించే రకం 

మాతం కాదు. 

ఆంగ్లేయ సాహిత్యంలోని 6 "స్పె్లేటరు' రచనలననుకరించి తెలుగలో 
ెలువడిన రచన '* సాక్షీ? వ్యానకర్న పొనుగంటి అశ్మీ ఆ్రనృుసింహరావు గారు. 

వీత తమ సాక్షీ మొదటి భాగములో సాక్షి నంఘు నిర్మాణో దేళములు, 

కార్యకలాపములు మొదలగువాటిని గురించి (వాన్తూ), * రాజకీయ దండనములేని 

సాంఘీక నేరములను ౨ ఈ వ్యక్పు ల మాయా (పచారములను, * నంభఘుదూపషణకు గురిచేసి 

దండించి. సంస్క_రించడమే తమ అభిప్రాయమని చెలడించేరు. "నేరాన్ని వెలడించి 
య ళం 3 

డాని " స్వఫవాన్న్ని విశదసరచి, దానివల్ల నంఘానిక్షి క లిగుతూన్న నష్టాన్ని 

సృష్టపరచడమే తము లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ  సాంఘికదోసాలాె 
(పుజలకనహ్యాము కలిగించటమే భ్యేయమని చెప్పేరు. ఈ ఉఊధద్దేశాలకను 
గుణంగాస్కే" వీరీ  ఉగన్యానయఘలలో నాటి సమాజాన్నీ విఫీన్న  కోణములనుండి 

చూపి, ఛాణ్య్చింతర స్వరూపాలు "రండూ (పకటించిి ననాతనాధునాతన రూపాలలోగల 
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తారతమ్యం గూడ చెల్లడించి, తప్పొప్పులు నిర్హయించ్చి అఆనుసరణీయమేదో అనుకరింప 
దగిన బేదో - అననుకూల మైన బేదో అక్కారమాలినజేదో కూడ విపులంగా, విసుపులేకుండా 

చెప్పేరు. “పొచక' ముహానభు ? *' వశక మక్కుణ మూపకాది నభ ? “మహిష మవోనట 

మొదలైన ఊఉపన్యాసములలో వీరు (వక్యతంగాన్తూ పరోకుంగానూ కూడ నాటి నంఘం 

లోనూ, వ్యక్తు లలోనూ బలిసిన అహంభావం, అవినీతి స్వార్థం, దురాబారం,' దురభిమానం? 

వై రా గుణా లెన్నింటినో అపహాోస్య ధోరణిలో చెల్లడించేరు. డాక్టధ్లు శాస్త్రజ్ఞులు, 

పరికో ధకులు, రాజకీయ'వేక లు, కన్యావికేతలు, కావుకులు మొదలై నవారి _ అన్యాయాలు, 

మూర్ధతలు, దుస్పాండిత్యాలు, దంభా చారాలు దౌర్డ న్యాల్కు తంత్రాలు వగ రాలన్నీ అట్టు 

ముట్టు ఆనవాళ్లతో సహా వెల్లడించి సెయావ్యూ లోచూపూ కూడ స్పష్ట్రపరచి న్వథా 
వాన్ని విశ్లేషించి నంచారాన్ని బయలు పెట్టి, అధిజ్నేపించి అపహసించి నంన్క_రించే 

(పయకశ్నం యీ సావమ్యుపన్యాసాల్లో అడుగడ్డునా క నిపీన్తుంది. నవీన నాగరికత 

వ్యామోహం, స్రూర్యాచారనిరసనం, ఆక్కవంచన పరదూషణ వగ్లైరా దుకుణాల నాటి 

సమాజంలో ఎంత విశృంఖలంగా విహరిస్తున్నాయా చాటి చెప్పడమే-గాక, వీరీ ఉపన్యాసాల 

ద్వారా ప్యాకులలో మసజాక్కి మన సభ్యత, మన సంస్కృతి, మన మకం, మన భాష్య మన 

'జేళం అనేనాటిపె అభిమానం కలిగించ డానికి కాశ విశేషంగా (పయక్నించేరు.  వీరు' 

స్వతః జాతీయవాదులు తత్ఫలితంగా జాతీయాభిమానాన్నీ, స్వేయగారవా ద్భతినీ, 

నభర్మా భిరుచినీ సాకం త్ర్యపిపాననీ కాడ (పచారం చేసేరు మతం, ఆరోగ్యం, శాస్త్ర 

మర్యాద, విద్యాభివృద్ధి, చర్మిక్క, రాజకి, కవి తాడ్యభిరుచి, కళా తర్వం మున్నగు విషయాలు 

కాడా యీ వ్యాసాలలో స్తానం నంపొదించుకొన్నాయి. అన్నిటిలోనూ హాన్యం కద్దు" థి దె 
3 జ్య TY త! జో లే అంతటా ఎత్తిపొడుపు కద్దు. వాభాలతే ఉంది, వ్యంగ్యం ఉంది. ఆవ్యంగ్యం కూ 

కటువు గానే ఉంటుంది. అక్కడక్కడ విషయాన్ని బట్టీ అసభ్యాన్ని అతిశయించి 

చూపి అనవ్యూం కలిగిం చేటంత-గా వర్ణి ంచడం కాడ కనిపిన్తుంది. సారంగధర నాటకం 

తో లుబొన్ములాట వగ రాలి వ్యాసాలు మోటు హాస్యాన్ని సహా అందిస్తున్నాయి. 

అనభ్యమైన దాన్ని (వేలెత్తి చూపునపుడు *వీరేవిఫమైన "తెరమరుగులు ఉఊండనీయమ. 

అయితే యిది ' జాడ్యం కొద్దీ మందు?” అనే సామెక “చొప్పున ఉంటుంది. కాని 

ఎక్కడా వీరు వ్యక్తి నిందకి ఫూనుకో లేదు. న్య క్తిగతమైన దోపాలనే అధిక్షేపించేరు 
కాని. వ్యక్తు లతో తంటాలకి దిగలేదు. అక్కడ్కడ (గ్రంధాలయోద్యమాలనీ, 

న్యావహారికభాసావాదమనీ,  కవికాలనలాది నిరయాలన్ క్రోొందరు పెద్దలు 
లీ ఫి ణ దె. 

నాడు చూపిన కొన్ని కొన్ని మూక ప్ర ee మాత్రం గర్భికంగా అందిం 
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డబి అపహసించబజ్హాయ్యి,. కాని, యిట్టే “వోట్ల వ్యంగ్యం కోంక " మృనుక్రగా" కూండ్సి 

పొరపాటును సూచిండేదిగా సే కూంటూది గాని తీ జంగా కేదు. సోక్షీనంఘుసభ్యుల పాకలు 

మనంఎన్నటికీ నురువరానిది. ఈ సాక్షీ? నాక వీరు వేశేకొన్ని, హోస్యనోటకావు. కూడ 

వా9నేరు. వృజ్ణవిబాసాం; కంఠతానరణం నైనా నాటకాలు సామాజిక భో పాళి ఎత్సీ 

యాాపీ హాస్యనాటుకాలు. . కరడు గట్రిన ఇాందనంి అం Me నక్వజ్ఞక్వవ్మన్యక్క. 

వుతంవాటు ఆవఏన్తి ముద-లెన స్ ane (శద ర్శింపబడి శే వాళన చెయ బడ్డాయి, 

క న్యావిక్ర యం, వృద్ధవి వాహం, విఇనాచారం, వై రా సాంఘిక దుణాచాశాలన్నే వ్యంగ్యం 

గానూ -నాచ్యంగానూ కాడ అపహసింపబజ్డాయి. ఈ నాటకాల్లో కేవలం వినోదం 

'కోసమే కూర్చిన ఘట్టాలు కూడ చాలా దొరుకుతాయి. కథను నక్రగతికీడ్సి, అనుకోని 

వి సం-గా పంట తాళ అంతకూ అల్లరి యుక్షి, దగ్శా మోసం, తిరుషడు వగైరాలు 

చిితిస్తూ నాటకాన్ని నడిపేనేర్చు వీరి నాటకాల, కనిపిస్తుంది. విపనారాయ్యూ రాధా 

కృష్ణ పాదుక వైరా నాటకాల్లోకూడ ఏవో ఓపొక్రచేత విదూషకని _పనిచేయించి, 

నవ్వించడానికి తగిన అనువులుకూర్చ్కి అందు కనుకూలమైన వంపులోకి కథను నడపడం వీరి 

సహోన్య(ప్రియకకి, వోన్య (జ్ఞ కికాడ ఉదాహరణగా చూపవచ్చు. ఈ హాసె న్యేకరనాటకాల్లో 

పోషించిన వోని శ్ర” చాలా నరనంగ్లానూ, ..నభ్యం గానూ ఉంది. వీటిలో. వ్యంగ్యం ఆంత 

కటువుగా ఉండక లోపాన్ని మృదువు గా నూచించేదెగా ఉంటూంది. . 

తెలుగు నాట విశేషఖ్యాతి గడించిన నాటకం గురజాడ వారి కొన్యాశుల్బు_౦. 

మూలతః ఇదికూడ సంస్కా_ శాభిలాషతో అవతరించిన నాటకమే. సామాజిక నంస్కా_రంతో 

పాటు యిది భాషా సంస్కా_రాన్ని కూడ ఉద్దేశించి (నాయబడిన నాటకం. నాటక కర 

గురజాడ అప్పారావుగారు లాక్యులు. వ్యంగ్యహాస్యం అతనరనం-గా (ప్రయోగించగల 

చతురులు.  వీరిలోగల విశేషం, దోషాన్ని చూపెడతారు గాని దానిసె తిరిగి న్యాఖ్యా 

నించరు. దోషాన్ని తిరన్క రించటం కూడ ఎక్సాడో ఎప్పుడొ కని చేయరు. (పన్తుక 

నాటకం కన్యాకుల్క_ంలో "వీపు మునకు శాన్వతంగా అందించిన పాత గిరీకం. ఇతడు 

యింగ్లీషులో (వేలు పెట్టిన "తెలుగు యువకుడు. ఈ సుగుణాల కుప్పకు నంస్కా_రాఖిలాప. 
కలగటం, వికంతూద్ధరణశే నన్నది పాతగళత ధ్వని. ఇదిగాక యిీాప్శాతలో నాటి తెలుగ 

యువకులు కొందరిలో గల యింగ్లీషు వ్యామోహం దాన్నిి అంతో యింతో చేర్చిన చారి 

జాబ్బు పాపఫీతిలేని వర్తనం, తప్పుచేసి దాగినే ఒప్పని సమర్థింపగల లోక కంటకమైన . 

“నేర్చు, స్వార్థ సాధనకై అలవరచుకొ నే చాతుర్యం * ఆవనరం తీయ్చకొ-నేందుకని ఫాంచో 

నైచ్యం వై వై రాలన్నీ పోతపోసి అందించబళ్డాయి. మట క భలో సనాతనులు, వాళి 
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ఆచారాలు, అతిబాల్య వీ వాహాోల్ము కన్యా శుల్కాలు, మ్య వర్తులకతం గాలు ధర్మం జేరిట్తీ 

అధర్మాలు, 'వేళ్యలనూయలు, జూదొండుల లగువుల్కు నిజాయితీ లేని భౌక్యం, నీచో 
నీచమైన వైదికం మొదలై ననెశ్నో నమావేశపరచి (పవర్శింపబడ్డాయి. మధుగవాణి వాక్చా 
తుర్యం, ఉఊక్కాబక్తునివంకంం, కొండుభట్లు స్వార్థం, రామప్పంతులు నియోగం, నెంకకేళం 

చేనో రక వై రాలు మరువరానివి గంగా తీర్చిదివై అందించబడ్డాయి. వీరనాసిన కొండు 

బొట్రీయ'నాటక ంలో హాక యిేేవికంగా సాంఘికదోషా౭ెన్నో చితించబాయి. కాని, 
ఆనాటకం అనంవూర్లం. వీరి “మాటా మంతి? వై రా వ్వాసాలుకాడ a న్యావ హారిక 

. భాషావాదాన్ని సమర్డిన్తూ, పికి వాదుల శా న్ర్రీయకనీ, సాంపిదాయక ఛావదాస్యాన్ని 
ఖండిన్తూ స్రావం వాన న్యఫూర్జమైన రచనలే. అనలీరచయిక న్యంగ్య| ప్రయోగంలో 

జాణ. లోకవ్యుత మెరిన లౌక్యుశు. వికృతినెరిగి చిటికలో చూపగల నేర్పరి. మానవ 

స్వభావాన్ని, తద్దతలోపాల్ని ఎర తదనుకూలమెన పరిస్థికులుకూర్చి, అనువైన నాతొ 
వరణంలో పాత్రల్ని నిలబెట్టి (ప్రపంచాన్నంకటినీ ఓ అద్దంలో తెచ్చి, తనకునచ్చినవంపులో 
అడ్దాన్ని(తిప్పి కావలసినవీశంగా వికృతిని (పతిభలింపజేసి చూపగల చతురుడు ఏపాకు 

ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాడో, ఎందుకాలా మాట్లాడతాడో శంనూ అతిచక్క గా 
ఎరిగిన రచయిక. హాన్యం అకిమృదువై న వ ంగ్యాన్ని ఆశ్రయించి నడిచేరకం, 
“అయ్యాపాపంి? అనిపించి నవ్వించ చడమేగాక 'పోనీలే ఆనిసించి నవ్వించడంకూడ వీరి 

వ్యంగ్యహాస్యంలో కూాపిస్తాయి.  పౌత్భిలను మూర్దులుగాజేసి చూపి నవ్వించటంతోబాటు 
అల్లరి, హంగామ అసందర్భ ప్రభాపం నగ్గ రాలు చూపి నవిషంచటంకాడ వీరి హోన్యంలో 

జాగాచేసుకున్న'వే. వీరి గీకం పాతను మనమెన్నటికీ మకనలేముకాని అతని చర్యలు 
మాతం ఎన్నడూ సెపాంచలేము. ఇతడు తనకుతాను గొప్పవాడని తలందుకోనడంలో "నే 

మూర్జుడు గాని, యికరుల్ని మూర్గులు గా చేసి మోసగించి న్వ( ప్రయోజనాన్ని 'సాధిందుకోన 
టంలో అకతిచతురుతుడు. ఇబేకారణం-గా యీపొత్ర మన సానుభూతికి పాతం కాలేక 

పోతూంది. ఇంతకం పి చిలకను _రివారి గణపతి మన పీతికి మిక్కిలి పాతుడు. కారణం 

అనని అమాయికత, గిరీశం అమాయకుడు అన్యాయానికి నెనుదీయని సంఘ" సంస్కాారి. ఇట్టి 
నంస్వా_రులవల్ల, సంఘానికి జరి ఉఊపకారంకం పెఅపకారమే ఎక్కువ అనేది యీానాటకల 

క_రృమనకిచ్చిన సంజేళం. 

ఈకాలపు నంస్తాార (పీయకేను ఫలికంగా తెలుగులో (ప్రహసనాలు హోన్య 
నాటికలు కుప్పలు తెప్పలుగా, (గ్రాయబడాయి.  వీటిశై కొన్ని (గంథముండలులు స్థాపింప 
బడ్కి రచయికలను, ప్రోత్సహించి రోజుకో రచన చాబ్వున (కుకటిం చేయి. వీటన్నిటికి 
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్యీయము సమోజు సంస్కారమే, అందర్ హాస్వాని'కే ఆలంబన ననాతనావార పరాయ శే. 

అంతటా కనిపించేది వికంతువుల చరిే. నిజానికి యీరచయికేల్లో కొందరు 

సంస్కాారిమన్న మాట కే నరిగా అర్హం తెలియని నంస్క్మా_రులు, వాల రచనలలో వోస్యం 

జడ్డిజంకులు కురిసినట్టిక్కో చెర్రి మొర్రి వెకిలి చేష్టలు చేసినట్టివో అయి. కనిపిస్తుంది. నవ్యత 

అనలేలేదు. సెగా మరో వీ శేషం, శృంగారాంగంగా హాస్యాన్ని కూర్చటం అనేది రంకు 

తనాన్ని చూడడమే అని వీరి గమైనట్టు తోస్తుంది. అయితే యిట్టి ఆనధికార రచనలు 

చాలవరకు పుబ్బలోపుట్టి మఖలో దూడిపోయేయన్న ది ఎంతో నంటోషించవలసీన సంగతి: 

వరద వచ్చినట్లు నచ్చిన యీ కాలపు. (పహననాల్లో కొంతవరకు ౬ "చిక్వపూర్థ మైన హాస్యం 

శ్రీపాద కామేశ్వరరావు గారి హానానగాల్లోో మాత్రమే దొరుకుతూంది.వీరి “క్రొతల్లుకు 

వగైరా పహ సాననాలు సరసమైన హాస్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. 

బారి తక నాటకంగా నెలసి హాస్యాన్ని అపారంగా అందిస్తూన్న ' నాటకం 

చేదం వెంకట్రాయక్నాన్ర్రీగారి (పతాపరుది) యం. ఇందులో హాస్యము విశుద్ధ కోటికి 

శిందినది. పండిత హోన్యము మొదలు పామరహాన్యము వరా గల 'భేదవి భేదాలన్ని టితోనూ 

ఈ హోన్యం పోషించబడింది. విడ్యానాథుని వాక్చమక్కృృతి, 'చకుముకిశా స్త్రీ వ్యంగ్య 

ధోరణ, పేరిగాని స్వాభావిక ఛాపాశ్రైల్కి పిచ్చివాని కృతక వాగ్విలానం, "వహామ్మదీయ 

పాత్రల నంకరభావ అన్నీ హాస్యాన్ని ఎక్కడికక్క_ జే (ప్రశ్యేకత, విశిష్టళక చూపి ఆకర్ష ణీ 
యంగా 'చేన్తున్నాయి. -చెకుముకిశా స్త్రీకీ మహవ్కుదీయులతో ఆరిన నంభావణ నాటకీయ 

వ్యంగ్య ధోరణిలో నడిచి రక్తి కట్టిన్తూంది. ఈ కాస్త్రీగారి వ్యంగ్య వామ్ము... లొకటి 

ఇండు చోట్ల అ శ్రీలతనూ, అనభ్యతనూ ధ్వనిం చేయిం. చేరిగాని పత యీ నాటకానిశే 

నాయకుడుగా మారినది. పిచ్చివాని చేష్టలు మాటలు వగ రాలెప్పుడూ హాస్యాని కాలంబ 

నలే. అందులోనూ కేవలమూ పిచ్చివాడుగా గాక, ఎరువ్రుదెచ్చుకొన్న పీచ్చితెనమవటం చేత, 

యీ పిచ్చినాని (పలాపొలు హాస్యాన్ని ఒ "చిక్య వార్ల ౦గానూ, శా(ప్ర్రీయంగాను 

ఆందించేయి. పడవన రంగులలో, పామరుల ముతక హాస్యం కూడ చూడవచ్చు. "కేవలం 

మాటలేగాక్క యీ నాటకంలో హోన్యపు పాటలు కూడ ఎన్నో చేర్చబడ్డాయి. భాసా 

శెలీ విభేదాలు హాస్యార్ని వేరు వేరు తరహాలలో చూపి అందించడానికి : ఊపకరించేయి. 

ఏ పాత్రకాపాత్ర భావంలోనూ భాషలోనూ వ్యక్తి త్వం చూపుత్యూ తన వర్షపు జనుల 

హాస్యానికి పితినిధిగా రూపిన్తూంది. ఈ నాటకంలో కథ అతి గంభీరమెన భావాలు 

శేకత్సించేది. కాని యీ హోన్యం కథలోని గంభీర్యక నుండి మన్తకు ఎంతో విశ్రాంతి 

కలిగిన్తూంది. మరో విధంగా చెప్పే, మితిమారిన హాన్యం మూల కథలోని రసాన్ని 
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వీచ్చిన్నం చేస్తూందనీ కూడ చెప్పవచ్చు; కాని హోన్యం పోన్యం కోసమనీ గాక కోథాగతీకీ 

చేయాక నిచ్చేదిగా ఉండి, అక్యంత సందర్భ కుద్ధితో ఒప్పుతూన్న కారణంచేక, చె 

సిద్దాంతాన్ని అపాస్తంచేన్తూంది. 
య శాల ఇట 

'బెక్క-కు మిక్కిలిగా హోన్యపు రచనలు చేసిన ఆభునికులలో శ) పొద నుబ్బోహ్మృ 

ణ్యంగారొకరు. _ వీరికథలెన్నో ౫౫ వెనుక పుస్తకరూపంలో ప్రకటించబ్యాయి. వీరి 

ఏకాంకికలు వ్య్యాసోలు గూడ ప్రజాదరణ ఫాందినవే. వీరి *'కలంపోటు తెలుగు ఏకాంకి 

కలలో ఎన్నదగిన వాటిలో ఒకటి. వీరి కథలలో గల (ప్రత్యేకత సంవావ్నశెల్ని వీరి 

వోన్యంలో వ్యంగ్యం చాలా సభ్యం గానూ, నరనంగానూ కూడ ఉంటుంది. హాన్యం తరుచు 

న నీ హోన్యంగా రూాపఫాంది ఉంటుంది. మానవస్య భావంలో గలలోపొలు చూాస్కీ 

చూపించి నవ్వడం వీరికి [పియమెన హాస్యం, హాస్యం కోసమని వికృాతిని అతిశయించి 

చూపడం కూడ" వీరికి మామూల్కే మచ్చుకి వీరి “యావజ్జీనం హోస్యామి? అనే కథలోని 

పంక్షులు కొన్ని యీ (క్రింద చూడండి. 

కళళ * వీ 'వుటుకు వచ్చింది వంట ₹ 
లు 

“అన్నం వార్చాలి, 9 

“ఇంకా అక్కడే ఉన్నావూ!’ 

* అన్నటు మరిచిపోయి తీరా మడిగటు కొన్నాను బియ్యం కొలిచి మరల వ $ 
పట్టుకురంణ. : 

“ఇంకా ఎనట్లో బియ్య మేనా పొయ్య లేడా. యేమిటీ ? ! 

“ఎసరు కాగిలేనా € 

ఈ వురి నార్చాలన్నావేం | 

* అత్తెనరు మెతుకులు తినవల నావల్ల కాదుసుమండీ శి? 

“ఫ్. బుద్ధిలేని చానా!” 

“ అలా రుంజు కొంటూ బెల్లిపోతే కాదుమరి. డానీ పీనుగు అంట్లు 
పట్టుగో నల్లి చెరువు దగ్గర కూచుంది. తొర-గారమ్మనండి వెళ్ళి. * 

* ఎనేనా పెట్టలేదా యీమి"టే. * 

“గిన్నెలు లేందీ నన్నేం చెయ్యమంటా రండీ ! 

* పొయ్యిలో నిప్పేనా చేశావా * ' 

గ ఇప్పుడే "కాదుటండీ పొయ్యలిశేనూ.! కాస్తేనా ఆరాలా అక్కా 

శేదా ఇంతకీ ఎక్కడ దోొరికీయో మోకు "చెక్క. పేళ్లు, 
en ల 
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పచ్చి ములు, బుడెడు కిరసనాయిలు పోసీనా తగలడం. ది టె 6 
కోదు.” 

ణ్ క్ జ (| జో “ఎమో కేండి ముడ్ కటు కొన్న కెందుకా వుది ఎ 

న చడ్జన్నం తినండి నేనుండ లేను చాబూ! ౫ 

వీరి రచ నలన్నిటలోనూ యీ విఫమెన చక్కని హాన్యం, అందున తగిన ని్య 

జీవితంలోని సరసి మైన సెన్ని చే వళాల ద్యారా, వికట డ్రజ్ఞకి నిధాన మె వొరుకుతుంది. 

న్యపు పొతొను సృష్టించి కథ అల్టి అంతటా అస్యాభావికతసే చిత్రిస్తూ, 
అనూవ్యా మెన వికృతినే తారసింప చేస్తూ మాటి మాటికీ పొకపాటుశే దారితీస్తూ,  -చివర 
కంతా సహజవమనిషించే -నీర్చుతో నా పినిన “పెట్టకథ 'మొక్కా_పాటి నరనింవాశ్నా స్ర్రే గారి 
 ఛారిప్షరు పార్వతీశం. 9 ఈ పాతను ట్ తెలుస నాటలేరు.. ఇదె యిటీవల 

వెండితెర కెక్కిన కథ, లందను కెల్లి కారిన్షరు పరీక్ష ప్యాసవుదామనే ఉబలాటం, 
ఉత్సాహం కల ఆంధ” ననాతన (వా వహ్మాణక కుటుంబానికి చెందిన యునకుడో పార్వతీశం 

ఆంగ్లేయ విద్యతోపాటు అబ్బవలనే అనేక రకాలైన సుగణాలితనిలో కొరత. టి 
నాగరికత అంతా యితనికి కొత, ఎన్నడూ క పో ఎరగని యో న్య క్ష్కి 
యిల్లు బయలు జేరిశది మొదలు అడుగడుగునా విపరీత పరిస్థితులే తాం సిల్లి ఎక్కొ_డికి 'క్క_డే 
ఆకనిని మూర్ముడు7- చేసి ప్రపంచమే తల్లకిందులై న టు. అతనిచేత భావింప చేస్తాయి. 
౧లులో తక నడిచిన నడత, మదడాష్నులో అకడుపడిన యిబ్బందులు, స్ట్రీమరులో 

అతడు పడిన అవస్థలు, (కొన్న _ప్రజేశాల్లో అతడు పడిన చిక్కులు అన్నీ చదివికీరవలసిననే 
"కాని (వాయడానికి అలవుకావు. కడుపుచెః గాబైన నంతగా నవ్వించి, ర్డీ ఘట్టాన్ని పంచి 
మరో ఫుట్టాన్ని హాన్యగప్రనంగా చితించి యీరచయిత తెలుగులో అనుష 
మానమెన హాన్వరచనగా యిీకధ  మనసకందించేడు. వనమెరుగని వన్తువ్రులేజై నా 
మన చేతబడినప్పుడు దానీనెల్లా పట్టుకోవాలో డానికి తలఏదో, తోకవీదో 
"తెలియక మనం ఒకప్పుడు కాకపో యింకొెక పుుడెనా నవ్రషలపాలై శోరిసాము. ఇదే 

సూత్రం యిీపార్వతీశం* భలో ఆద్యంతమూ యిముడ్సాబడి హాస్యాన్ని పోషించింది. అంతా 

అనహజంగానే కల్పించి అక్యంత్న నహజనుని ఆకఖ్సిరికి లేల్తూ ఉంటుంది. పొరపాటు 
మళోపారపాటుకి మూలమై, వికృకు లొకదానికొక'టి గది గుచ్చినట్లు, సెనవేనుగొన్న ట్లు, 

'రూపించ్కి ఊహాకందని “పంపులోకి క థనీడుస్తాయి. పొత్ర స్వ భవతః మూర్జుడుకాడు 
అరిం కంలికనిని కారని గా! చేసి నెక్క్_రినూ ఉంటాయి ఈ పాన్వాతీశాన్ని మించి నవ్వుల 
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పాలైన అవల మనంతాడ జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడనుభవించఛి ఎరీగెనవే. అందుకే 

కకత మనకి మమక్యం, అభిమానం, సానుభూతి అన్ని కలిగేయి. ఇది మన 
జూతీయమైన సొత్తుగా తయారైన పాత్ర. గరీశాన్ని సహించలేము కాని పార్వతీశాన్ని 
ఏడిచి ఉండలేము. ఈ రచన ననుకరిస్తూ (వానీన “లాయరు గరీళం? డాక్టరు రమేశంి 

వంటి రచనల్లో నవ్యక లేక హాస్యం = క్తికట్టకేదు.  “పార్వతీళం? ఈ తేత్రంలో ఏకైక 
హాన్న పాత్రగా నిల్వ, లిగేడంకు తప్పులేదు. ఈ రజయిక అనేక హాన్య వ్యా సాల్యు 

కథలు గూడ (వ్రానేరు. అంకటా సనసిమెన హాస్యాస్నే అందించేడు. హాస్యపు ప్మాకను 

నృష్టించడం యితనిలోగల విశిష్టత. ఈ పాతంలుహూడ మన (పేనుకు ప్మాళమై 

ఉంటాయి, 

(పసిద్ధులెన ఆధునిక వోన్య రచయితలలో భమిడిపాటి కామేళ శరరరావు గారొ 

కరు. వీర చీన్న కధ, ఏకాంకిక, ) వ్యాసం వగ 7 రాలన్నిటిలోనూ హాస్యాశ్నే (ప్రధానోచ్చే 
శొంగా పెట్టుకొని కలంనడిపించేరు. వీరీ ఏకాంకిక లెన న్న చోట్ల రంగస్థలం మోద |పదర్శింప 

బడి మెప్పులండేయి. ఇప్పటికి పుస్తక రూపంలో వెలువడిన రచనలేగాక్క మాస పత్రిక 

లలో నేటికీ వీరి రళానలు మనకు అభిన్తున్నాయి. ఎలాటి నారినెనా న నవ్వించి తీరతాననే 

(పకిజ్ఞ తో అలనర్చుకొన్నట్లు గా ఉంటుంది వీరి హోస్య కల్పనా విధానం. చేటినమాజంలాశే 

వ్యాపించి ఉన్న అహమిక్క అసూయ అసహనం, 'చెతగానితనం, వృభాభిమానం వ రాలు 

వీరి We ఆలంబనలు, మునుపటి స్యాతులు ఛేటి వారికీ నేటి పద్ధతులు మునుజటి 

వారికీచూపి, రురు తగల వారికీ నవ్వు షల యివ్వటం వీరి విలాసం. హాస్య “నృష్ట్య్కె 

అనుసరించిన మార్తాలలో ముఖ్య మైనవి వావషాలక్త అతిళయోకీ కి అల్లరి ,» మార్చ త వై రాలు, 

వీరి షొ త్రలన్నీ ఓశేతీకును ఒకే ధోరణిలో మాట్లాడతాయి. కొన్ని కొన్ని సన్ని వేశాలలో 

పజల నడవడి స్వాభావికంగా ఊండక్క _బలాత్కొ_రించినట్లు ఉంటుంది. అందరూ 

మూర్జులుగాచే ఇరిస్తారు, ఈకారణం చేత వ్యంగ్యానికి బలం తగ్గి గిపోవటం కూడ తరుచు సంభ 

వస్తుంది. హాస్యం కూప పరిసరపు రసిక భాహ, నాకై క. కళామయం గా దిబ్గబడి, 

ఊత మ కోటికి చెందినదిగా లభించదు. కాని నవ్వించడానికి మత్రం సాటీ లేనిరకంగా 

ఉంటుంది, మచ్చుకి వీరి “వేషంతగాదా' లోని కొన్ని సంకు లు చూడండి. ఇది ఓక 

సభాపోరంభ ఘట్టం. (ప్రార్థన జరగవలసిన పట్టు. నవరసరావుగారు సభాద్యక్షులు' 

కక్కినవారు నభ్యులు, సంగీతరావు (రన చెయ్యబో తాడు. 

శాన aa అంతాలేచి నిలబకడం థర్మం మరి (ఎవడో ఒకడు అల్లా పెకి అేసిన 

తరువార బొసండవని "చ్పేసి, కొందరునేచ్చి కొందరు సగంలేచి, చొటు 
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వాళ్లు కూర్చొని కొందరు పక్కొ_నాళ్లని _ పట్టునువేళ్లాడి ఎల్లానో 

యిదవుతార్యు) 

సంగీతరావు; “నిటలాక్రుండిపుడె త్తి వచ్చినను రానీ* (అనే పద్యం. ఫూరీకల్యాణి రాగం 

లో పాడబోగ నలగురూ పకాలుమంటారు) 

శాస్ర్రీ:- (సంగీతరావు దగ్గరికెళ్ళి అఆకడిచెవ్రలో) కెలుగుని (పార్థ శేమిటి నీమొహం 

డేవుడికి “తెలుగురాదు. సంస్కృతాన్ని కానీ. 

సంగీ 3 (కొంచెంకోపం నటిం చి) *వృకమ్షైూగం, నా నేనచజక్షి రాజూ) (అ నేది (పారం 

ఖించినా అందరూ గోలగాౌనే వ ర్తి'స్తారు. సంగీతరావుకీ కాలా కోపం 

నన్తుంది.) 

నవరసరావు;_ ( కలుగజేసుకిోక Ss కార్యదనర్శిగారూ ! ఇదంతకయూా 

మున్ముందే నిష్కు_ర్జ చేసి యుండవలసినజే ! 

ఆనందరావు: _ “జనగణముని పాడపోయ్. 

"శేషు ;_ అందులో *ఆంభి అనే మాటగాని కృష్లానోదావీ నదుల న్మగణగాని లేదు 
(౬ ౬ క్రి a 

క కనక వదు. ద 
భావ ;_ వందేమాతరం పొడ..డి. 

కాకి :- జేన్రణ్లిసకించి అయితే వండేపికరంి పొడాలి 

భావ ఏ పితరం అంకే మాతలు చెడతాయి. 

శా ప్రీ) %:. మాతరం అంజు గోతారిలు విశతాయి. 

నివరసరావు:. అయ్యా! ఇది నాశాసన, నంగీతరావుగార్యూ తమరు తమచి _త్రమునకు 

వచ్చిన దైవపోిర్లన మాకు చేసిసెటుడు. 
Cun యి ee 

సంగీ: చి త్తం కాని సృతి లేదు గనక నేను పొడెనేఫాడను. కమించాలి.? 

ప్రి ఏకాంకికలన్ని టిలోనూ యావిధ మైన మూర రహాస్యం \Foolsny, గూడు 

క్ ట్లుకోనిల్సింది. కథాగతిలో మాతం వీరచూపే పతాకాస్థానకం చాలా సంభావ్యం గానూ 

'నరనంగానూ ఉంటుంది గాని భవ! నడిచే యికర ఫుటనలన్ని అసహజం గానూ, 
అల్లరిచిల్లరి గాన్సూ అతివాస్తవికంగానూ ఉంటాయి. ప్మాతలందరూ ఏదో మరుప్రుమందు 
తలకిరుద్ది పట్టించుకొన్న వారి చందంలో అవకరించ్చి మనప్రపంచమే చేరు వారి (ప్రపంచమేచేరు 

అనేతీరులో నటిస్తారు. ఆడేమాటలుకాడ స్వాభావికంగా ఉండను! వోన్యం తరుచుగా 

కజాధారంమోద నడుస్తుంది, కట్టుమాటలు, సాంశేతికాలుు యింగ్షీ షు తెలుగు. కలగలపు 

పదాలు వారాలు తరుచు వినిపిస్తాయి. ఇని అందరికీ అర్థంకూడ కావు. ఈదోపాలున్నా 
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వీరివోస్యం (ప్రజాదరణకి పాత్రమైన వోస్యమని ఒప్పుకోక తప్పదు. క్షీరిళ్యంగ్యం ఒకరిని 
నొప్పించదు. ' హాన్యంతో పొటు జాతీయక, స్వీయగారవం, న్వనంస్కృృతి, నిజూయిత్సీ నిల 

క్షడ్క వంటి సద్భావాలు ధ్వనించి మనకు కళ్గువిడినట్లు చేయడం వీరెన్నడూ మానరు. 

వీనాటినుండో జాతిలోన్తూ సమాజంలోనూ ఆదరాభిమానాలకి పాత్రమె ఉన్న పొతిఅను 
గాని వ్యకుళనుగాని చివరికి సార్యదాయాలను గాని వీశెన్నడూ అపవాసించ్చి న్యూన 
పరచి, కించపరచ్చి ఎరుగరు. అనభ్యతగాని, అశ్షీలతగాన్సి వీరి వోన్యంలో వెదకినా 

దొరకవు. ఇలా “హోన్యం కోనయమే హాన్యం) అనే సిద్ధాంతాన్ని ఆనుసరిస్తూకూ-డా, 

హాస్యాన్ని 'మర్యాదాబద్ధంచేసి నడిపిన ఫఘునత ఈ కా మేళ్వరావుగారి "కొక్కరికే 
చెల్లుతుంది. 

ఏకాంకనాటికలద్వారా హాస్యాన్ని అందించడంలో విశేష, కీర. గడించిన 

వారిలోమల్లాది విక్వ నాథ కవిరాజాగారొకరు. హాన్యం కోనమని వీ స్వాభావికతను 

ఒలియివ్వరు. వీరిష్యంగ్యం కూడ మిక్కిలి సరసంగా ఉంటుంది. వీరి హాస్యానికి -నేటి 

విద్యావంతులై న యువకుంలోగల నిస్సారత్క మేకపోతు గాంఫీర్యం, చేతగాని శౌర్యం 

కల్లబొల్లి అనుమానాలు అక్కరకురాని విజ్ఞానం, వ్యవహారయోగ్యం కాని ఊపహాపోసహలు 

వై రాలు ఆలంబనలుగా [గ్రహింప బకాయి వీరి నంభాషణంలో వికట గజ ( Wity 

మూర్తీ, భవించి కనిసిస్తుంది. కాని యింగ్లీషు తెలుగు కలగాఫులగఫు ధోరణిలో నడిచిన 

నంఫాషణ_శెలి తరుచు ప్యొతచ్ని ఊరశే మూరలు గా చేసి, మితిమోరిన అల్లరికీ, అపహాస్యా 

నికీ గురిచేయటం కూడ వీరికి మామూలే. వీరిరచనల్లో స్టానిక్కలైన వ్యక్తులు వారి చర్యలు, 
గూడ గర్భితం-గా ( Allusions) అందించబడి అపహసించబడటం కద్దు. అక్కడక్కడ 

అనభ్యత ఘాడ ధ్వనిస్తుంది. ఆయినా వీరిలో గల విశేషం, నేటి మన ఆంధ్యాయువకుల 

జీవితానికీ, న్వభావానికీ నంస్కాారానికీ చదువు సంధ్యలకీ నంబంధించిన నరనమైన 
(పసంగాలెన్నో కూర్చి, అందుకు తగిన వాతావరణాన్ని సృష్టించి అతినవాజమెన ధోఠణితో 
కథ నడపుత్యూ చక్కని న్యంగ్యపూర్మమైన హాస్యాన్నందించటం. వీరి పొతలు మన 

మెరిగినవీ ; భనం నిత్యం చూస్తూన్నవీ అయి, ఉంటాయి. వాటి పరిస్థితులు నునకు 

మన నిక్యజీవికంలో తారనపజేవిగా ఉంటాయి. మన తెలివికక్కువతనం మనే 
గమనించి నవ్వుకొన్న చందంలో యి వ్యంగ్యహాన్యం మనల్ని నవ్విస్తుంది. “దొం-గాటకంి, 

“డొంకలోషరాబు, క్షిరుగానుగి, “ఆంధ్రాస్పిరిట్” నగరా వీరి నాటికలు ఎన్నో 
సారు రంగస్థలంమిద (పదర్శింపబడి | పజాదరణ బడనేయి వీరి “పంతులమ్మ. కథ సీనీమా 

రంగాని కనువగ”ా కొంత మార్చబడింది. 
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కనే అ క a మాల్లాగి వెంక బక్ళప్లకః? క్రై గౌర చసేటి మున రాజకీయాన్ని వ్యంగ్యంగా హాళ్థన 

.చేన్తూ చాలా ఏకాంకికలు (వా నేరు. "జట షం జా స్వా శేం్య పరిపాలనలో ఏర్పకిన 

అవకతవకలు, అనరు చన అధికారుల ఛర్షలు, ష్మజా నేనకులమని చెప్పిచేనే "మోనములు 
వజూ ణి ; 

పవిత్రమైన ఆసరాలకే అపకీర్తి భుటించే పిచారకుల స్వార్మ్యపవర్శనలు వగైరాలు వీరి 

అధి వేషానికి గురిఅయిన విషయాలు. జమోందాకీజిట్ల, విడాకుల బిల్లు ఎలెక్ పన్లు శేషనింగు 

మొదలైన వెన్నో వ్రి వ్యంగ్య రచనలలో స్తానం నంపాదించుకొ న్నాయి. విపయాన్నిి 

్ / న కుక షే న్ ఫ కురంన మప వ్ అట్లు ముట్టు ఆనవాళ్లతో నున క ళ్ళకుక రై విగంగా వర్జించి కుర్గున్న సవ జ అందుకు 

' హీతువు లేవో కూడ నిర్దేశించియాపి, అతె నిర్తాక్షీణ్యం గా ఆశేపించి, అనహ్యాం కలిగించ 

డంలో వీరు ేద్నకులు. తరచుగా రూపకాన్నా(శ్రయించి రచనసాగెంచడం వీరి ఏీకిగత' 

విరి వ్యంగ్యం బాల కటువుగా ఉంటుంది. స్యాభావికతక్ని బువ అనలే ఉండదు. తగ 

మనిషిళకరహోకి చెందిన హోన్యం కూడ అరుదుగానే ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలు పది మంది 

కాడి వేరొక కుర్రవాత్లి అల్లరిచేసి ఏడిపించి నవ్వుకొే ధోరణిలో ఉంటుంది ఛుటనా 

కల్పన, అధి క్చేపానికి గురిచేసిన వస్తువులో అప్పుడప్పుడు దోషం కేవలం. అభూత కల్పనగా 

ఉండటం కూడ కద్దు. ఇది వ్యంగ్యా న్నే కాక అనలు రచనే నీరనంగానూ, .. ఏకనంగానూ 

తయారు చేస్తూంది. మల్లాది అవధానిగారి రచనలు కూడ యిజేరకపు అనభ్య హాస్యాన్ని 

అందించేవిగానే తయారై నాయి, *.వీరి *ఆ సంఫూార్ల రామాయణం ) శుద్ధతందనాలాట, 

అంతటా కృతకమూ, _ అతివాస్సవికమ్యా అసంభర్బమాలకమూ్మూూ బలాత్కృతేమా అయిన 

భుటునావిధానమే కనిపిన్తుంది. పదిమంది తెప్ప తాగి కీ చోటగూడి చిందులు (ద్ క్కి_నట్టుంటుంది 

పాతంలచర సః " అతళయో కి ఆకాళ పథాన్నంటి నడిచిన కారణాన్న రచనకి లక్ష్మ్యుచ్యుతి 

కలిగి ఉబుసుపోని పనిగా రూపిస్తూందె. "నేటి రాజకీయాలు అంతర రాష్ట్రీయ సమస్యనా, 

కవి సమాజాలు, నాటక సభలు వగైరాలమె వీరిజ్లి వ్యంగ్య రకచనశలెన్నో చేసేరు.  ప్మాత్రలు 

వకు లకు మారు జంతువులుగా కాశ తారన పడాయి. అంతటా నంభాషణ అనసహాజం గానూ, 
— G5 ' 

ఘటన అనాచిక్య ఫపూర్మంగానూ, అధిక్నేపం విరనం ౧*నూ ఉంది రచనల్ని ేలవంచేసి విడు 

స్తున్నాయి. "కొన్ని కా రంగ స్థలానికి అనుకూలించక కేవలంశవ్య ( పాఖ్య) 
నాటికలుగా తయారై 'నాయి. క 

| గుడిపాటి నెంకట చలంగారి రచనల్లో తాడ హాన్యం లభిన్లుంది. కాని యీ 

హోన్యం వల్ల మాలిన కోపం, అత్యధికమైన ఆవేశం, అక్కా_రమాలిన అక్కసు, వగ రాలను 

(శ్రచ్భన్నం చేయడానికే వినియోసింపబడింది. వీరి రజ నల్లో స్వేచ్చ, విళృంఖలవిహారం, | 

_ అనినీత్కి అతివర్శనం, అనేవి (ప్రచారం చేయడం (ప్రధానో చ్రేళంగా కనిపిస్తుంది. వీటిని 
“ 
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కాదనే నమాజం యీ రచనల్లో అపవోస్యానికి ఆలంబనగా గంహీంచ బడింద్కి “నేటినమాజం 
య 

లోని యువతీ యువకుల కామ (ప్రవృత్తికి నంబంధించిన నమన్య లెన్నో వీరీ రచనల్లో చక్కగా 

చిత్రించిన మాటవాన్నవం. కాని యీ నమన్యలకి వీరు చూపిన పరిష్కార మాన్దాలు 

భారతీయ సంస్కృతికి గాని నభ్యతకిగాని నరిపోయిన వికావనేనంగతి రూఢి. ఈ సంగతి 

గమనించివీరు సీత దనాయంతి, చంద్రమతి వైరా ఆదర్శ ప్యాత్రలలో కూడ లోపకల్పనకి దిగి, 

అనాదిగా మనహృడయంలో వీటిపట్లగల ఆదర భావాని కే ఎనరు పెట్టి అతినిరుర్తదదాయులై 

కలం నడిషేరు. రావణుడు పది నోళ్ల తోటీ పదెసిగరెట్లు, చాలకపోతే ఎంగిలి సీకొలతో నహ్మో 

కాల్చి పొ? వదుల్తున్నాడన్నో విశ్వామితుడు చంద్రమతీని తన్ని బూతులు తిళ్తుడనో, నలుడు 

చేతగాని చవట అనో, దవనాయంతిరెండో ెళ్టికి సర్వ సన్నద్ధురాలనో (వాస్తే చూసిన వ్వే వాళ్లు 
యంగ థు చి వ 

నంభుంలో ఎప్పుడూ కొరవడరు. కాని వాళ్లే నంఘుం అనిగాని! ఆ నవ్వునే హీత మైనదని 

కాని అనుక్క-వటం భమ. నమాజంలో భావపరిశ రం కరిగించే మా రము తుంటరితేనం గాని, 

దురుసుతేనంగాని ఎన్నడూ కాదు. దోషాన్ని భూళద్దంలో చూపి దానికి ఉహ జోడించ్చి 

అతిశయించి (ప్రదర్శించడం ఆఘాయిత్యం వంటిదే అవుతుంది సరసమైన ఆపహాన్యమనిపించు 

క్రోదు. అశ్లీలత హాస్యాన్ని జాగుప్పగా మార్చి విడున్వుంది, అనఫ్యత రజనకే అల్బాయు 

రోగం పటినుండి, 
6౨-౨౦ 

ఆపి ఏికుద్దం గానూ, నభ్య తాయుకతం గానూ, నరనగాన్తూ తీర్చిదిద్ది అంగి౭ చిన 

హాస్యం మునిమాణీిక వం నరిసింహోరాన్ర-గారి రచనల్లో దొరుకుతుంది. వీరి “కాంథం? ఆంధ్రుల 

ఆడుకిడ్డ, కాంతం భర్త తెలివి కేటలలో ఎప్పుడూ ఆమెకు క్రిందుశాయ్యే. వీరి కాఫురం 

“గాన్కి కబుర్దుగాని కలహాలుగాని, కలక్షలం గాని ఆంధ్రజాతి ఏ నాటికీ మరిచిపోదు. 

వీరిని అభిమానించి ఆవరించి సార్షించి గర్వపడని తెలుగువాడు నభూతో నభవిష్యతి 

ముని మాణిక్యం చారి “కాంతంి కథలన్ని న్షగత భాషణ శెరిలో నడిచేయి. ఇందులో 

రచరొత యింకోరి దోహాలన్నీ తనమీదే ఆరోపించుకొని, తనకు తానే మూర్ధుడని ఒప్పు 

కొంటూ తనకు గ వ్స్న శృంగభంగాలన్నీ ఏ కరువు పెడతాడు. ఇలా ఎరువు చెచ్చుకొన్న్న 

మూర్గత కూడ నంభపమ్యా నహజమభ్మూ సత్యమూ అనిపించే ధోరణిలో కథ నడిపిస్తాడు. 

ముని మాణిక స్ట వారిలో యీ కళ్ళ పాకానీకి వచ్చింది. పీరి యీ కథలన్ని టిలో గార్ల స్య 

హోస్వ్సం ముమ్మరంగా" అందింపబడింది. ఇల్లు సంసారం, -పిల్లలు, “పశువులు, భార్య బయటి 

వూళ్లో ఉన్నప్పటి భర్హ (బులి, పెళ్లిళ్లు ప్రయాణాలు అల3లు,. అనుమానాలు నగలు) 
నాణాలు చీకల్కు కూరగాయలు సహ్మా యిీా హాస్యానిక నిభౌవాలు7గా (గహింపబజ్డాయి. 
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అంతటా అక్యంత స్వాభావిక మెన గా a స్థ § జీవికం హాన్యమయం-౫ా చ డించబడింది. 

"తెలుగు దంపతుల సంసారంలో ఉన్న సరస నభ్యక, సంస్కృతి సంప్రదాయం వైరా 

లెంతో ముదటగా తీర్చి దెదై అందించబడాయి. ఆన్ని చోటా అశివ్భుదుచె న హాస్యం 
యలు G&G a రు 

అతిసరనమైన వ్యంగ్యం, చక్కని వాక్నమక్క్శతి, స్వాభావికమైన నన్ని వేశాలు జాతీయ 

మైన (పసంగాలు కూర్చబాాాయి. ఇంటి విషయాలే -గాక సమయా నమయాల్లో హరినాథ 

భజనలు, (కాస్ వర్డు పజిల్సు, యుద్దవార్న ల్కు బడి మేష్టరీ, ప్రబంధ శృంగారం వరా 

విషయాలపె కూడ సాంసారిక మైన వ్యంగ్య హాన్యం కన్చించబడింది. ఇక్క కాంతం ఆమె 

రూఫుళేఖలు,. చదువు సంధ్యల, "తెలివి కేటలు, మాటేర్చు, సతీత్వం, మాతృత్వం, గృహిణీత్వం 

మొదలైనవి ఎంత చెప్పినా తనివితీరని విషయాలు. మీరు యింగ్లీములో మాట్లాడుతుం కే 

నాకేదో అర్ల్హమెనకే ఉంటుందండీ? అన్నప్పటి ఆమె పశేంగిక (గగ్రహణళక్తి “లేపు 
GR— ౧౧౫ వాది 

యం ఆపి నవరనులు ఒక గంటనేపు చవుకగా అమ్ముతారని” యెవరో చెప్పే 

విశ్వసించిన ఆమె అమాయికత్వం, కళ పిల్ల వాడికి గురాగలను గూర్చి "గాడిదలను. 

న్డ్ లా 
గూర్చి పాఠాలు చెప్పుతారండి ! ౫ అన్నప్పటి ఆమె ఆశ ్పర్యం శ పొడి న డ్డును అమ్ము 

కొంటారండి పోట్లకై నంత మ్నాతాన అమాటకొస్తే నేను మిమ్మల్ని పెట్టుకో కాపురం 

a గ్ _ ఆది f 
"చెయ్య లేదండి యిన్నాళ్లు ” అన్నప్పటి ఆమె నహాన్యకుళల మైన వ్యవహారజ్ఞ్వానం, ఈ ఏమే 

ప్ల్లా, అదేమి ఆగడమే. పెరుగు బాగుంజే ఇంకా రెండు ముద్దలు తినాలిగాని బుగ్గలకు 

వ్రూసుకుంటారా * అని హాన్యమాడిన వదినగారితో “మో తమ్ముడు నరిగా తిన కుండా 

లెచిపోయినారు చూశావా వదినా _ చారి కొరకే కాస్ఫబుగ్గ్లలకు వూసుకొన్నాను * 

అన్నప్పటి ఆమె నవయన్ఫూర్సి “మో చెళ్లెలు ఒకకోత్సి మి అక్కయ్య - మరోకోతి 

తోకలు మాకం లేవు * అని "హీళ్లన చేసిన మగనితో మో 'ెళ్లెళ్లకి ఆలోటూలేదు ౫ 

అని అంటించిన మాటకారికనం, * నేను ఒట్టి తెలివికక్కు_వ వాడిననానీ అనుమానం * 

అని అడిగిన భరతో * అవాం హం వాం అనుమానమేమో లేదు గట్షినమ్మక-ే * ఆని అన్న 

ప్పటి దిట్టకనం వై రాలు ఎన్నిమార్లు చెప్పుకొని ఆనందించిన్నా తిరిగె , స్మరించి నవ్వుకో 
'" ఆనందించాలనిపించే నిత్యనూతన మైన (పసంగాలు. 

చింతా దీక్షితులుగారి * వటీరావు ? కథలలో హాన్యం కంక వికట పిజ్ఞ 

ఎక్కు_వగా గోచరినుంది. వీరి హాస్యకథలు ? అనే సంపుటంలో కొన్ని చక్కని 
హాస్యాన్ని అందించే కథలున్నాయి. వీరిది చాలా సరనమైన_ హోన్యం. డి వి. సరన 

రాజుగారి * అంతర్వాణి * అనే హాస్య నాటికల సంపుటీలో కూడ చక్కని వోస్యం 
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"్రోషింపబడిన రెచనలున్నాయి.  కొడవ గంటి పటుంబరాన్ట గారి రిచనల్డో 

మైన వోస్యం లిభిస్తూంది. “నేటి పత్రికల్లోనూ శేడియోలోనూ గూడ కొన్ని 

నల్కు ఉత్తమ కోటికి చెందినవి నెలునడుతున్నాయి. మొత్తం మావ ేడు 
(గులో హాస్యరచనిలక అదరం ఎక్కువగా లభిస్తుంది. చక్కని హాస్యం కూ 

లభించింది. ముందు ముందు మీ ఎక్కువగా హాస్య చనలు వెలుపడగలవే 

ణాలు గూడ కనిపినున్నాయి. 
ఖాలీ 
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పారిభాషిక పదముల పట్టిక 

ఆఅవచేకన 510 conscience 

అధి చే సము Satire 

అనుకరణ రచనలు | 
( జో స్యా ర. Parodies 

కావ వి.శాంతి Relief 

వ్యంగ్యము Irony 

ఏసి లేక ుఠకునా వ్యంగ్యము Irony of fate or action 

“నాటకీయ వ్యంగ్యము Dramatic 13013 

సహాజు కప్పు Instinct 

హోన్య ము Humour హాస్యో పదమూ నాలు Laughable Comparisons 

వికట కళ్ల Wit 

విశటో క్తి Wiiticism 

హాస్య నాటిక Comic Play 

వోన్యప్మాత Humorous Character 

మ్మూవోన్యం Foolesny 

ఖార్చు Farce 

జివ తూాసప రచన Allegorical Composition 

(యనంగ గర్భత Allusion 

ఈ రచనకు తోడ్పడిన (గంథములు. 

'సాహీత్యదబర్పణం --- రనగంగాథరం ___ దశయాబుకం ___ (వతాపర్ముట దయం 

Laughter- Burgson 

Lectures on Comic Writers- Hazlitt 

English Humour-J. ౨. Priestly 

English Verse satire-H. Wolfe 

Eatire and satirists-H. Walker 

Introduction to the Plays of Moliere by George Saintsbury. 

faariain-uae వాళ 
TITTI- TA TI 

ga fered hee ఇ షల mn 
ఆంధవా జరి చ చరిత గరా కవిక్వ వేదె 

సాహి పాత విధులు _ కురుగంటి సీతారామాలార్యులుగారు 

వేమన _ రాళ్లపళ్ల అనంత కస శర్మగారు 

కెలుస నటుడు (వ్యాసం) _ఫోమిటి కామేశ పరరావుగారు 


